
Nowe tematy geologiczne zamawiane przez ministra œrodowiska

Ewa Zalewska1

Na zamówienie ministra œrodowiska
s¹ realizowane prace geologiczne finan-
sowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Od kilku lat w lipcowym numerze
Przegl¹du Geologicznego Departament
Geologii i Koncesji Geologicznych pre-
zentuje nowe tematy zamawiane przez

ministra œrodowiska, których realizacja zosta³a rozpoczêta
w okreœlonym przedziale czasu. Dodatkowo w ka¿dym

marcowym numerze Przegl¹du Geologicznego zamierzam
przedstawiaæ listê tematów geologicznych, których reali-
zacja zosta³a zakoñczona w roku poprzednim. Informacja
ta umo¿liwi wszystkim zainteresowanym uzyskanie wie-
dzy nie tylko o zakresie wykonanych opracowañ, ale tak¿e
o miejscu ich przechowywania (archiwizacji). Mam
nadziejê, ¿e dziêki takiemu dzia³aniu dostêp do nich bêdzie
du¿o ³atwiejszy, co umo¿liwi efektywniejsze z nich korzy-
stanie.

W tabeli 1 zosta³y przedstawione tematy, których reali-
zacjê zakoñczono w 2007 r.
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Tab. 1. Zestawienie przedsiêwziêæ realizowanych na zamówienie ministra œrodowiska finansowanych ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i zakoñczonych w okresie 1.01–31.12.2007 r.

Lp. Tytu³
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

1 Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych
wód podziemnych
zlewni Bzury bez
rejonu aglomeracji
³ódzkiej

2005–
2007

Zaprojektowanie prac geologicznych
oraz innych niezbêdnych badañ
s³u¿¹cych ustaleniu zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
zlewni Bzury (bez rejonu aglomeracji
³ódzkiej), których wyniki zostan¹
przedstawione w postaci
dokumentacji hydrogeologicznej.
Dokumentacja ta bêdzie
wykorzystywana przez w³aœciwe
organy do gospodarowania wodami
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18.07.2001 r. — Prawo wodne

Projekt zosta³ sporz¹dzony zgodnie z
wymaganiami Prawa geologicznego i
górniczego zatwierdzonego przez ministra
œrodowiska 17.01.2007 r. Projekt obejmuje
wykonanie:
– kartowania hydrogeologicznego i
sozologicznego,
– pomiarów hydrologicznych cieków,
– badañ fizykochemicznych wód
podziemnych,
– badañ modelowych,
– weryfikacji Banku HYDRO w obrêbie
zlewni Bzury,
– dokumentacji

CAG Warszawa,
archiwa geologiczne
urzêdów
marsza³kowskich
woj. ³ódzkiego,
mazowieckiego,
kujawsko-
-pomorskiego

2 Projekt prac
geologicznych dla
udokumentowania
warunków hydro-
geologicznych
zbiornika wód
podziemnych
niecka radomska
(GZWP nr 405)

2005–
2007

Przedstawienie zakresu prac
geologicznych niezbêdnych do
wykonania dokumentacji okreœlaj¹cej
hydrogeologiczne warunki
ustanowienia obszarów ochronnych
zbiornika wód podziemnych niecka
radomska (GZWP nr 405)

Projekt okreœla zakres prac geologicznych
niezbêdnych do wykonania dokumentacji
hydrogeologicznej w celu okreœlenia
warunków hydrogeologicznych na
obszarze zbiornika wód podziemnych
niecka radomska (GZWP nr 405),
ustalenia jego granic oraz wyznaczenia
obszarów ochronnych

Urzêdy
marsza³kowskie woj.
mazowieckiego,
œwiêtokrzyskiego,
lubelskiego, CAG
Warszawa

3 Aneks do Projektu
prac geologicznych
dla udokumento-
wania zasobów
dyspozycyjnych
wód podziemnych
wielkopolskiego
zbiornika
trzeciorzêdowego
— obszar
wysoczyzny
œredzko-gnieŸnieñ-
skiej

2005–
2007

Projekt prac geologicznych oraz
innych niezbêdnych badañ
rozszerzaj¹cych zakres prac objêtych
sporz¹dzonym w 2003 r. projektem
rozpoznania zasobów wód
podziemnych piêtra
czwartorzêdowego, a w czêœci
obszaru tak¿e kredowego. Projekt
wraz z aneksem stanowi¹ podstawê
do wykonania prac geologicznych
s³u¿¹cych ustaleniu zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
obszaru wysoczyzny
œredzko-gnieŸnieñskiej. Wyniki tych
prac przedstawione w postaci
dokumentacji hydrogeologicznej
bêd¹ wykorzystywane przez
w³aœciwe organy do gospodarowania
wodami zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne

Aneks do projektu zosta³ sporz¹dzony
zgodnie z wymaganiami Prawa geologicz-
nego i górniczego zatwierdzonego przez
ministra œrodowiska 19.01.2007 r. Aneks
do projektu obejmuje wykonanie:
– aktualizacji danych archiwalnych,
– kartowania hydrogeologiczno-sozo-
logicznego,
– badañ jakoœci wód podziemnych i
powierzchniowych,
– badañ izotopowych wód podziemnych,
– badañ geofizycznych,
– wiercenia hydrowêz³a badawczego
o g³êbokoœci ok. 80 m i próbnego pom-
powania,
– prac hydrologicznych,
– badañ modelowych,
– uzupe³nienia i weryfikacji danych Banku
HYDRO,
– dokumentacji

CAG Warszawa,
archiwa geologiczne
urzêdów
marsza³kowskich
woj. kujawsko-
-pomorskiego i
wielkopolskiego,
starostwa
powiatowego w
GnieŸnie

1Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Œrodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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Lp. Tytu³
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

4 Metody izotopowe
w
dokumentowaniu
zasobów wód
podziemnych —
poradnik
metodyczny

2003–
2007

Opracowanie pierwszego w kraju
poradnika metodycznego
kompleksowo przedstawiaj¹cego
zastosowanie metod izotopowych w
dokumentowaniu zasobów wód
podziemnych

W poradniku omówiono przede wszystkim
metody, w których korzysta siê ze
znaczników powszechnie stosowanych w
praktyce hydrogeologicznej. Omówiono
równie¿ znaczniki i metody bêd¹ce jeszcze
w stadium badawczym, ale rokuj¹ce
perspektywy powszechnego zastosowania.
Krótko przedstawiono metody, które z
powodu wysokich kosztów nie rokuj¹
nadziei na wiêksze wykorzystywanie w
najbli¿szym czasie

Geolodzy
wojewódzcy, OUG,
RZGW, CAG
Warszawa, wy¿sze
uczelnie i instytuty,
KZGW, GIOŒ

5 Wspó³oddzia³y-
wanie wód
zwyk³ych i
leczniczych —
zasady
dokumentowania,
ochrony i
gospodarki wodnej

2004–
2007

Ocena problemu wspó³oddzia³ywania
ró¿nych rodzajów wód podziemnych,
w tym przede wszystkim ocena
wp³ywu wydobycia tych wód na ich
zasoby dyspozycyjne i
eksploatacyjne, a w odniesieniu do
wód leczniczych — tak¿e na zmianê
ich w³aœciwoœci fizykochemicznych

Przedstawiono podstawowe pojêcia z
zakresu wód leczniczych i struktur
hydrogeologicznych, ich wystêpowanie
oraz zilustrowano przyk³adami ró¿ne
przejawy oddzia³ywania pomiêdzy
ró¿nymi rodzajami wód

CAG Warszawa,
wy¿sze uczelnie,
OUG, spó³ki
uzdrowiskowe,
geolodzy
wojewódzcy, RZGW

6 Aneks do Projektu
prac
geologicznych dla
udokumentowania
zasobów
dyspozycyjnych
wód podziemnych
wielkopolskiego
zbiornika
trzeciorzêdowego
— obszar
wysoczyzny
Kostrzyn–Miêdzy-
chód–Zb¹szyn

2005–
2007

Projekt prac geologicznych oraz
innych niezbêdnych badañ
rozszerzaj¹cych zakres prac objêtych
sporz¹dzonym w 2004 r. projektem
rozpoznania zasobów wód
podziemnych piêtra
czwartorzêdowego. Projekt wraz z
aneksem stanowi¹ podstawê do
wykonania prac geologicznych
s³u¿¹cych ustaleniu zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
obszaru wysoczyzny
Kostrzyn–Miêdzychód–Zb¹szyñ.
Wyniki tych prac przedstawione w
postaci dokumentacji
hydrogeologicznej bêd¹
wykorzystywane przez w³aœciwe
organy do gospodarowania wodami
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18.07.2001 r. — Prawo wodne

Aneks do projektu zosta³ sporz¹dzony
zgodnie z wymaganiami Prawa
geologicznego i górniczego
zatwierdzonego przez ministra œrodowiska
30.01.2007 r. Aneks do projektu obejmuje
wykonanie:
– kartowania hydrogeologicznego i
sozologicznego,
– badañ hydrologicznych,
– badañ fizykochemicznych wód
podziemnych, izotopowych oraz WWA,
– badañ modelowych,
– weryfikacji Banku HYDRO w obszarze
wysoczyzny Kostrzyn–Miêdzychód–Zb¹szyn,
– dokumentacji

CAG Warszawa,
archiwa geologiczne
urzêdów
marsza³kowskich
woj. lubuskiego i
wielkopolskiego

7 Dokumentacja
okreœlaj¹ca
warunki
hydrogeologiczne
dla ustanowienia
obszaru
ochronnego
zbiornika wód
podziemnych
Toruñ–Eberswalde
(GZWP nr 138)

2004–
2007

Udokumentowanie warunków
hydrogeologicznych na obszarze
zbiornika wód podziemnych
Toruñ–Eberswalde (GZWP nr 138),
ustalenie jego granic oraz
wyznaczenie obszarów ochronnych

Dokumentacja zosta³a przyjêta przez
ministra œrodowiska 21.05.2007 r. i bêdzie
podstaw¹ do ustanowienia przez dyrektora
RZGW, w drodze rozporz¹dzenia, obszaru
ochronnego zbiornika, w którego obrêbie
bêd¹ obowi¹zywaæ zakazy, nakazy i
ograniczenia w u¿ytkowaniu gruntów i
wód podziemnych. Praca bêdzie równie¿
wykorzystywana przez organy
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w
procesie decyzyjnym zwi¹zanym z
umiejscawianiem przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko

Urzêdy
marsza³kowskie woj.
wielkopolskiego,
kujawsko-
-pomorskiego,
lubuskiego, RZGW
Poznañ, CAG
Warszawa

8 Studium
mo¿liwoœci
rozpoznawania
nowych wyst¹pieñ
wód zmineralizo-
wanych, swoistych
i termalnych na
obszarze bloku
przedsudeckiego

2005–
2007

Okreœlenie mo¿liwoœci nowych
wyst¹pieñ wód potencjalnie
leczniczych w bloku przedsudeckim

W pracy poddano analizie dostêpne dane i
wyci¹gniêto wnioski odnoœnie do
mo¿liwoœci nowych wyst¹pieñ wód
zmineralizowanych, swoistych i
termalnych w skali ca³ej jednostki
geologicznej — bloku przedsudeckiego

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego, CAG
Warszawa

9 Dokumentacja
hydrogeologiczna
ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych w
utworach
górnokredowych
subniecki
gdañskiej

2004–
2007

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych w utworach
górnokredowych subniecki gdañskiej
(2570 m3/h z obszaru bilansowego o
powierzchni 1800 km2) i
przedstawienie wyników w postaci
dokumentacji hydrogeologicznej.
Dokumentacja ta bêdzie
wykorzystana:
– przez organy w³aœciwe w sprawach
gospodarowania wodami do
sporz¹dzenia dokumentów
planistycznych (tj. planu
gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wis³y oraz warunków
korzystania z wód podziemnych
regionu wodnego Dolnej Wis³y),
– w monitoringu stanu iloœciowego
jednolitych czêœci wód podziemnych,
który s³u¿y do osi¹gniêcia celów
œrodowiskowych.
Dodatkowym efektem jest
weryfikacja danych o ujêciach i
stanie otworów studziennych

Dokumentacja hydrogeologiczna zosta³a
sporz¹dzona zgodnie z wymaganiami
Prawa geologicznego i górniczego i
zatwierdzona przez ministra œrodowiska
31.07.2007 r. Uzupe³nieniem dokumentacji
hydrogeologicznej, jako odrêbne
opracowanie, jest sprawozdanie z
weryfikacji danych Banku HYDRO
zgromadzonych na dokumentowanym
obszarze i obejmuj¹cych informacje o
otworach studziennych i ujêciach wód
podziemnych

CAG Warszawa,
wojewódzkie
archiwum
geologiczne
Pomorskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego,
archiwa urzêdów
miast Gdañska i
Gdyni
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Lp. Tytu³
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

10 Okreœlenie
potencja³u
radonowego
Sudetów wraz z
wyznacznikiem
obszarów
wystêpowania
potencjalnie
leczniczych wód
podziemnych
kraju

2004–
2007

Mapa potencja³u radonowego
Sudetów oraz okreœlenie poziomu
wystêpowania radonu w wodach
podziemnych regionu sudeckiego.
Wynikiem jest opracowanie tekstowe
wraz z tabelami, za³¹cznikami
graficznymi i mapami

Powietrze z radonem wystêpuj¹ce w
pod³o¿u gruntowym jest podstawowym
Ÿród³em radonu przenikaj¹cego do wnêtrza
budynków. Znajomoœæ potencja³u
radonowego pod³o¿a geologicznego
pozwoli na:
– szybkie wskazanie budynków, których
mieszkañcy s¹ nara¿eni na podwy¿szone
promieniowanie alfa,
– zastosowanie takich rozwi¹zañ
technicznych w nowych inwestycjach,
które bêd¹ przeciwdzia³aæ przenikaniu i
gromadzeniu siê radonu w budynkach.
Realizacja zadania pozwoli³a na
kartograficzn¹ wizualizacjê obszarów o
niskim, œrednim i wysokim potencjale
radonowym obszaru Sudetów. Badanie
stê¿enia radonu w wodach u¿ytkowych
Sudetów pozwoli³o na wskazanie tych ujêæ
wód podziemnych, które charakteryzuj¹
siê podwy¿szon¹ zawartoœci¹ radonu, oraz
wyznaczenie obszarów wystêpowania wód
potencjalnie leczniczych z uwagi na
bardzo wysokie stê¿enie tego pierwiastka

CAG Warszawa,
urzêdy
marsza³kowskie woj.
dolnoœl¹skiego i
opolskiego, starostwa
powiatowe, urzêdy
miejskie i uzdrowiska
znajduj¹ce siê na
obszarze badañ,
biblioteki instytutów
i uczelni wy¿szych
oraz innych
instytucji, tj.: PIG,
PIG we Wroc³awiu,
KZGW, RZGW
Wroc³aw, GIOŒ,
CLOR, PZH, WUG,
OUG we Wroc³awiu,
OUG w Wa³brzychu

11 Projekt prac
geologicznych dla
okreœlenia
perspektywicznych
rejonów i stref
wystêpowania
wód termalnych na
obszarze bloku
karkonosko-
-izerskiego na
podstawie
kompleksowych
badañ
geofizycznych i
pog³êbionej
analizy danych
geologicznych

2006–
2007

Projekt prac geofizycznych oraz
niezbêdnych prac i badañ
geologicznych pozwalaj¹cych na
wyznaczenie na tym obszarze
rejonów i stref wystêpowania wód
termalnych o znaczeniu praktycznym

Przedsiêwziêcie polega³o na opracowaniu
projektu prac geologicznych,
obejmuj¹cego przede wszystkim
wskazanie rodzaju i zakresu
kompleksowych badañ geofizycznych oraz
uzupe³niaj¹cych prac geologicznych, ¿eby
wydzieliæ perspektywiczne rejony i strefy
wystêpowania wód termalnych na
obszarze bloku karkonosko-izerskiego

CAG Warszawa,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego,
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

12 Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych
wód podziemnych
zlewni Przemszy
(powy¿ej ujœcia
Bia³ej Przemszy)

2006–
2007

Ustalenie zakresu prac geologicznych
niezbêdnych do okreœlenia zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
wydzielonego obszaru zlewni

Efektem realizacji przedsiêwziêcia jest
projekt prac geologicznych, który pos³u¿y
do opracowania dokumentacji
hydrogeologicznej stanowi¹cej podstawê
opracowania w przysz³oœci warunków
korzystania z wód zlewni Przemszy

MŒ, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Œl¹skiego, Starostwo
Powiatowe w
Bêdzinie, CAG
Warszawa

13 Hydrogeologia
regionalna Polski
(monografia)
tom I
— Wody s³odkie
tom II
— Wody termalne,
mineralne,
lecznicze oraz
kopalniane

2004–
2007

Uaktualniona synteza warunków
wystêpowania wód podziemnych na
obszarze Polski

Opracowanie monograficzne zawieraj¹ce
uaktualnion¹ syntez¹ warunków
wystêpowania i regionalizacjê wód
podziemnych na obszarze Polski w œwietle
wyników najnowszych prac i badañ
hydrogeologicznych

Urzêdy
marsza³kowskie,
urzêdy górnicze,
geolodzy
wojewódzcy,
starostwa powiatowe,
uczelnie wy¿sze,
biblioteki, firmy
geologiczne, OUG,
PIG, KZGW, RZGW,
MŒ, MG, MZ, GIOŒ,
WIOŒ, CAG
Warszawa

14 Dokumentacja
hydrogeologiczna
ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych
zlewni Czarnej
Staszowskiej i
Wschodniej

2005–
2007

Udokumentowanie zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych
zlewni Czarnej Staszowskiej i
Wschodniej

Dokumentacja zawiera weryfikacjê i bilans
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych
ujêæ na podstawie ustalonych zasobów
dyspozycyjnych i bêdzie podstaw¹
sporz¹dzenia bilansu
wodno-gospodarczego i warunków
korzystania z wód zlewni Czarnej
Staszowskiej i Wschodniej, a tak¿e
umo¿liwi w³adzom administracyjnym
prowadzenie racjonalnej gospodarki
wodami podziemnymi

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Œwiêtokrzyskiego,
starostwa powiatowe
w Busku Zdroju,
Kielcach, CAG
Warszawa

15 Dokumentacja
hydrogeologiczna
ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych
zlewni Myœli,
Kurzycy i S³upi

2004–
2007

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych z wód
czwartorzêdowych zlewni Myœli,
Kurzycy i S³upi

Wyniki pracy bêd¹ wykorzystywane przez
MŒ, organy administracji geologicznej
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a
tak¿e przez RZGW w Szczecinie do
sporz¹dzania bilansów
wodno-gospodarczych i warunków
korzystania z wód podziemnych zlewni
rzek: Myœli, Kurzycy i S³upi

Urzêdy
marsza³kowskie woj.
zachodniopomor-
skiego, lubuskiego,
starostwa powiatowe
w Myœliborzu,
Gryfinie, Gorzowie
Wlkp., Pyrzycach,
CAG Warszawa
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Lp. Tytu³
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

16 Dokumentacja
okreœlaj¹ca
warunki
hydrogeologiczne
dla ustanowienia
obszaru
ochronnego
zbiornika wód
podziemnych
subzbiornika
Podlasie (GZWP
nr 224)

2005–
2007

Okreœlenie hydrogeologicznych
warunków ustanowienia obszaru
ochronnego zbiornika wód
podziemnych subzbiornika Podlasie
(GZWP nr 224) oraz weryfikacja
danych Banku HYDRO

Dokumentacja bêdzie wykorzystana przez
RZGW w Warszawie do ustanowienia
obszarów ochronnych zbiornika oraz przez
organy administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej województw
mazowieckiego i lubelskiego w procesie
decyzyjnym zwi¹zanym z
umiejscawianiem przedsiêwziêæ mog¹cych
zanieczyœciæ wody podziemne

Urz¹d marsza³kowski
woj. lubelskiego,
mazowieckiego,
starostwa powiatowe
w Bia³ej Podlaskiej,
£ukowie, Radzyniu
Podlaskim, £osicach,
Siedlcach, Urz¹d
Miasta Bia³a
Podlaska, CAG
Warszawa

17 Dokumentacja
okreœlaj¹ca
warunki
hydrogeologiczne
dla ustanowienia
obszaru
ochronnego
zbiornika wód
podziemnych
Oleœnica

2004–
2007

Okreœlenie hydrogeologiczne
warunków ustanowienia obszaru
ochronnego zbiornika wód
podziemnych Oleœnica (GZWP nr
322)

Dokumentacja zawiera uszczegó³owienie
parametrów hydrogeologicznych, granic
zbiornika i jego obszaru ochronnego.
W dokumentacji zosta³y równie¿
oszacowane zasoby odnawialne i
dyspozycyjne w zwi¹zku z prowadzon¹
eksploatacj¹ wód podziemnych
czwartorzêdowego poziomu wodonoœnego

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego,
Starostwo Powiatowe
w Oleœnicy, RZGW
Wroc³aw, CAG
Warszawa

18 Wp³yw likwidacji
górnictwa
naftowego na
wspó³wystêpuj¹ce
z³o¿a wód
leczniczych
Iwonicza Zdroju,
Lubatówki,
Rymanowa Zdroju

2005–
2007

Ocena wp³ywu na z³o¿a wód
leczniczych w Iwoniczu Zdroju,
Lubatówce i Rymanowie Zdroju
likwidacji otworów eksploatacyjnych
górnictwa naftowego (ropy i gazu) w
obszarach wspó³wystêpowania tych
kopalin oraz wskazanie niezbêdnych
dzia³añ ochronnych, uzale¿nionych
od skali potencjalnego zagro¿enia
jakoœci i zasobów wód leczniczych

Opracowanie stanowi podstawê do
podejmowania decyzji administracyjnych
dotycz¹cych realizacji prac geologicznych,
a tak¿e decyzji zwi¹zanych z planowaniem
przestrzennym i ochron¹ zasobów i jakoœci
wód leczniczych w uzdrowiskach Iwonicz
i Rymanów

CAG Warszawa,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Podkarpackiego,
Starostwo Powiatowe
w Kroœnie,
Uzdrowisko
Rymanów SA

19 Dopuszczalne
wahania
eksploatacyjnych i
fizyczno-
-chemicznych
parametrów wód
leczniczych —
zasady ustalania

2005–
2007

Opracowanie metodyki badañ zmian
parametrów wód leczniczych oraz
okreœlenie granic ich dopuszczalnych
wahañ

Opracowanie zawiera metodykê badañ
zmian parametrów wód leczniczych oraz
okreœla dopuszczalne granice ich wahañ,
co pozwoli na prowadzenie racjonalnej
eksploatacji wód leczniczych oraz
ujednolici podejœcie do kontroli i nadzoru
jakoœci i iloœci eksploatowanych wód

Przedsiêbiorstwa
prowadz¹ce
eksploatacjê wód
leczniczych, spó³ki
uzdrowiskowe,
geolodzy
wojewódzcy, WUG,
RZGW, KZGW, PIG,
uczelnie wy¿sze,
instytuty badawcze,
GIOŒ, MZ, biblioteki,
firmy geologiczne

20 Wydzielenie
rejonów wodno-
-gospodarczych
dla potrzeb
zintegrowanego
zarz¹dzania
zasobami wód
podziemnych i
powierzchniowych
kraju

2004–
2007

Utworzenie hierarchicznego systemu
rejonów (jednostek)
wodno-gospodarczych w
zintegrowanym zarz¹dzaniu
zasobami wód podziemnych i
powierzchniowych zgodnie z zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju, z
uwzglêdnieniem ochrony wód w
aspekcie iloœciowym i jakoœciowym,
¿eby zapewniæ ochronê ekosystemów
wodnych oraz ekosystemów
l¹dowych i terenów podmok³ych
zale¿nych bezpoœrednio od wód
podziemnych, a tak¿e ¿eby
zagwarantowaæ dzisiejsze i rozwijaæ
potencjalne sposoby korzystania z
wód

Wynikiem pracy jest komputerowa mapa
hydrogeologiczna rejonów (jednostek)
wodno-gospodarczych, prezentowana na
wydrukach w skali 1 : 250 000,
opracowana z dok³adnoœci¹ syntezy
hydrogeologicznej wybranych warstw
informacyjnych w³aœciw¹ w tej skali.
Granice rejonów na tle regionów wodnych
i zlewni hydrograficznych ustalono z
dok³adnoœci¹ Mapy hydrogeologicznej
Polski w skali 1 : 50000.
Objaœnienia tekstowe do mapy zawieraj¹
opis metodyki opracowania tematu, w tym
wskazania hydrogeologiczne do
szczegó³owego ustanawiania granic
rejonów wodno-gospodarczych najni¿szego
rzêdu, oraz syntetyczn¹ charakterystykê
hydrogeologiczn¹ wydzielonych jednostek
(opisow¹, graficzn¹ i tabelaryczn¹)

RZGW, KZGW,
Pañstwowa S³u¿ba
Hydrogeologiczna,
Pañstwowa S³u¿ba
Hydrologiczno-
-Meteorologiczna,
CAG Warszawa

21 Mapa
geologiczno-
-turystyczna
Suwalskiego
Parku
Krajobrazowego w
skali 1 : 25 000 —
arkusz pilota¿owy

2005–
2007

Mapy geologiczno-turystyczna
Suwalskiego Parku Krajobrazowego
w skali 1 : 25 000 uwzglêdniaj¹ca
osady wystêpuj¹ce na powierzchni,
formy rzeŸby terenu, zarys wg³êbnej
oraz szersze przedstawienie
powierzchniowej budowy
geologicznej, a tak¿e lokalizacjê i
opis obiektów chronionych na tle
pe³nej infrastruktury turystycznej.
Mapa zosta³a wydrukowana w liczbie
2000 egz.

W wyniku realizacji przedsiêwziêcia
opracowano mapê geologiczn¹
powierzchniow¹ w skali 1 : 25 000,
ortofotomapê zawieraj¹c¹ elementy
infrastruktury turystycznej oraz stanowiska
przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej
zlokalizowanie na podstawie pomiarów
GPS, cyfrowy model terenu wzbogacony o
charakterystyczne obiekty przyrody
o¿ywionej i nieo¿ywionej oraz tekst
objaœniaj¹cy do map zawieraj¹cy zdjêcia,
przekroje geologiczne i rysunki

CAG Warszawa, PIG,
NFOŒiGW, dyrekcja
Suwalskiego Parku
Krajobrazowego,
Starostwo Powiatowe
w Suwa³kach, urzêdy
wojewódzkie, urzêdy
marsza³kowskie,
biblioteki, Muzeum
Ziemi, instytuty
naukowe, parki
narodowe

22 Udostêpnienie,
weryfikacja,
aktualizacja
i rozwój Mapy
hydrogeologicznej
Polski w skali
1 : 50 000

2004–
2007

Utworzenie scalonej przestrzennie,
zweryfikowanej formalnie i
merytorycznie, uzupe³nionej o nowe
grupy tematyczne oraz
zmodernizowanej informatycznie
bazy danych GIS Mapy hydro-
geologicznej Polski w skali 1: 50 000

Wynikiem pracy jest baza danych GIS
MhP uzupe³niona o warstwy informacyjne
charakteryzuj¹ce warunki wystêpowania i
hydrodynamikê pierwszego poziomu
wodonoœnego na obszarze 414 arkuszy
MhP 1 : 50 000 (60 arkuszy — PIG, 354
arkuszy — podwykonawcy), dostêpna w
sieci intranetowej PIG i sieci internetowej
oraz arkusze mapy w wersji papierowej

CAG Warszawa
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23 Geoturystyczne
mapy drogowe
Polski w skali
1 : 10 000–1 : 25 000
— opracowanie
metodyki (tomu
pilota¿owego)

2005–
2007

Pilota¿owy tom nowej serii
wydawnictw geoturystycznych.
Pierwszy — metodyczny tom serii
przewodników zosta³ opracowany na
obszarze Górnego Œl¹ska — jednego
z najbardziej interesuj¹cych
geologicznie regionów Polski

Przewodnik po Sudetach i ich przedpolu
uwzglêdnia coraz wiêksz¹ popularnoœæ
turystyki samochodowej i daje mo¿liwoœæ
zwiedzenia niezwykle ciekawych
miejscowoœci, a tak¿e obserwacji wielu
sudeckich jednostek geologicznych oraz
zapoznania siê z ich budow¹ i histori¹
geologiczn¹

Parki narodowe,
parki krajobrazowe,
Dolnoœl¹ski Urz¹d
Wojewódzki,
starostwa powiatowe
w Z¹bkowicach
Œl¹skich, K³odzku,
Kamiennej Górze,
Z³otoryi, Wa³brzychu,
POT, PAN, PIG,
uczelnie wy¿sze,
biblioteki w kraju i za
granic¹

24 Weryfikacja
bilansu zasobów
z³ó¿ cyny

2005–
2007

Weryfikacja bilansu zasobów rud
cyny udokumentowanych w z³o¿ach
Gierczyn i Krobica, s³u¿¹ca
aktualizacji stanu ich zasobów

Opracowanie dotyczy z³ó¿ rud cyny
Gierczyn i Krobica wystêpuj¹cych w
powiecie lwóweckim, woj. dolnoœl¹skie.
Zasoby obydwu z³ó¿ zosta³y
zakwalifikowane jako pozabilansowe. Z
uwagi na wzrost cen cyny na rynkach
œwiatowych pilna by³a weryfikacja tych
zasobów. Wielostrefa struktura z³ó¿ oraz
drobne ziarno kasyterytu powoduj¹ jednak,
¿e nawet z³agodzenie kryteriów
bilansowoœci nie zmieni negatywnej oceny
tych z³ó¿. Niemniej z uwagi na nowe
technologie odzysku w przysz³oœci nale¿y
pozostawiæ z³o¿a w bilansie (nadal jako
pozabilansowe)

CAG Warszawa,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego

25 Ocena metodyki
okreœlania
metanonoœnoœci
pok³adów wêgla
kamiennego wraz
ze szczegó³ow¹
analiz¹
dotychczasowych
wyników jej
oznaczania

2005–
2007

Podsumowanie stanu wiedzy o
stosowanej dotychczas metodyce
oznaczania zawartoœci metanu w
pok³adach wêgla oraz ocena jakoœci i
dok³adnoœci tych badañ. W
szczególnoœci celem przedsiêwziêcia
by³a ocena polskiej metody
ca³kowitej degazacji — jej
dok³adnoœci i zakresu mo¿liwego
wykorzystania istniej¹cych wyników
oznaczeñ metanonoœnoœci

W pracy zebrano informacje o pomiarach
metanonoœnoœci prowadzonych na terenie
Polski przez ostatnie 40 lat. Opisano
badania wykonane w 800
powierzchniowych otworach wiertniczych
w GZW, ok. 400 otworach w LZW i 33
otworach w DZW. W ok. 40 otworach
zastosowano metodê USBM, w
pozosta³ych — metody ca³kowitej
degazacji pró¿niowej. Ustalono tak¿e
rzeczywisty b³¹d oznaczenia
metanonoœnoœci metody KPG, który
zawy¿a ostateczny wynik pomiarów o ok.
11–17% (w zale¿noœci od techniki
wiercenia otworów)

CAG Warszawa,
spó³ki wêglowe

26 Studium
mo¿liwoœci
zagospodarowania
zasobów z³ó¿
wêgla kamiennego
kopalñ
likwidowanych w
procesie
restrukturyzacji
górnictwa

2005–
2007

Ustalenie wielkoœci pozosta³ych w
poszczególnych z³o¿ach zasobów
geologicznych wêgla kamiennego,
które mog³yby zostaæ
zagospodarowane w przysz³oœci, z
uwzglêdnieniem kryteriów
ekonomicznych i œrodowiskowych.
Analiz¹ objêto wszystkie z³o¿a wêgla
kamiennego w kopalniach
Górnoœl¹skiego i Dolnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego (szczegó³owa
analiza dokumentacji geologicznych
oraz projektów zagospodarowania
z³ó¿) ju¿ zlikwidowanych i
postawionych w stan likwidacji (od
pocz¹tku lat 90. XX w.) w ramach
programu restrukturyzacji górnictwa

W opracowaniu poddano analizie w wielu
aspektach (œrodowiskowym,
ekonomicznym, górniczym etc.)
zlikwidowane po 1990 r. kopalnie wêgla
kamiennego w GZW i LZW. Utworzono
ranking z³ó¿, w których eksploatacja
by³aby najbardziej prawdopodobna w
przysz³oœci. Najkorzystniejsze
perspektywy dotycz¹ z³ó¿: Dêbieñsko,
¯ory, Morcinek oraz Jan Kanty

CAG Warszawa, MG,
spó³ki wêglowe

27 Aktualizacja
wniosków z
dotychczasowej
weryfikacji z³ó¿
kopalin

2005–
2007

Aktualizacja wniosków zawartych w
opracowaniach wynikowych z prze-
prowadzonej w latach 1993–2001
weryfikacji bilansu zasobów z³ó¿
kopalin w zakresie:
– z³ó¿ kopalin pospolitych (w
uk³adzie 49 by³ych województw),
– kamieni budowlanych i drogowych
w po³udniowej Polsce,
– kopalin ogniotrwa³ych (kwarcyty,
³upki),
– magnezytu,
– kopalin kaolinowych,
– piasków formierskich,
– gipsów i anhydrytów,
– wapieni w po³udniowej Polsce.
Aktualizacja wniosków by³a
konieczna z uwagi na up³yw czasu od
sporz¹dzenia czêœci weryfikacji,
zmianê warunków formalno-
-prawnych z³ó¿, zmianê kryteriów
bilansowoœci oraz czêœciow¹
weryfikacjê przez w³aœciwe organy
administracji geologicznej.

Opracowanie zawiera zestawienie
najwa¿niejszych informacji i wniosków
uzyskanych w wyniku przeprowadzonej
weryfikacji, sporz¹dzone w uk³adzie
wojewódzkim z podzia³em na
poszczególne grupy kopalin. Opracowanie
stanowi podstawê do planowania
kierunków „porz¹dkowania” gospodarki
zasobami z³ó¿ na szczeblu wojewódzkim i
powiatowym

CAG Warszawa,
archiwa w 16
urzêdach
marsza³kowskich
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28 Opracowanie
zasad
dokumentowania i
badañ jakoœci rud
darniowych jako
sorbentów
mineralnych

2005–
2007

Instrukcja (wytyczne) s³u¿¹ca
dokumentowaniu oraz okreœleniu
parametrów fizykochemicznych rud
darniowych umo¿liwiaj¹cych
traktowanie ich jako sorbentów
mineralnych. Zamieszczenie
wytycznych na stronie internetowej
MŒ (Departamentu Geologii i
Koncesji Geologicznych) umo¿liwi
ich rozpowszechnienie

Rudy darniowe jako kopalina s¹ pospolite,
zazwyczaj ³atwo dostêpne i czêsto
spotykane na obszarze kraju. Rudy
darniowe znalaz³y siê w grupie kopalin
niejako odkrytych na nowo, z uwagi na
wykazywane, a dot¹d nieznane
w³aœciwoœci. G³ównym wnioskiem
wynikaj¹cym z badañ jest, ¿e rudy
darniowe mo¿na traktowaæ jako naturalny
sorbent o dobrych (lepszych ni¿
przypuszczano) w³aœciwoœciach
sorpcyjnych — rudy darniowe mog¹
s³u¿yæ jako sorbenty w technologiach
ochrony œrodowiska. Wyniki badañ
stanowi³y podstawê do opracowania
nowych zasad dokumentowania tej
kopaliny (przedstawionych w formie
instrukcji) oraz zakresu badania jej
jakoœci, jeœli ma byæ wykorzystana jako
sorbent mineralny

Urzêdy
marsza³kowskie,
CAG Warszawa

29 Weryfikacja bazy
zasobowej metanu
pok³adów wêgla
jako kopaliny
g³ównej na
obszarze
Górnoœl¹skiego
Zag³êbia
Wêglowego

2005–
2007

Ocena zasobów metanu pok³adów
wêgla jako kopaliny g³ównej w
poszczególnych
niezagospodarowanych z³o¿ach
wêgla kamiennego oraz poni¿ej
g³êbokoœci 1000 m w z³o¿ach
czynnych i zlikwidowanych kopalni

W pracy urealniono stan bazy zasobowej
metanu w GZW i obliczono ca³kowite
zasoby geologiczne metanu oraz bilansowe
i pozabilansowe zasoby wydobywalne.
Ca³kowite zasoby geologiczne wynosz¹
250 mld m3, bilansowe zasoby
wydobywalne — ok. 150 mld m3,
a pozabilansowe zasoby wydobywalne —
ok. 40 mld m3. Wytypowano równie¿ 5
rejonów najbardziej perspektywicznych
oraz stworzono bazê otworów z pomiarami
metanonoœnoœci (zawieraj¹c¹ 850 otworów
wiertniczych)

CAG Warszawa, MG,
spó³ki wêglowe

30 Waloryzacja bazy
zasobowej
piasków
szklarskich i ocena
perspektyw w
œwietle
wspó³czesnych
wymagañ
przemys³u
szklarskiego

2005–
2007

Ocena mo¿liwoœci wykorzystania
piasków i piaskowców szklarskich
wystêpuj¹cych w
niezagospodarowanych z³o¿ach
stosowna do aktualnych wymagañ
krajowego przemys³u szklarskiego,
jak równie¿ wytypowanie obszarów
perspektywicznych
i prognostycznych wystêpowania
tych kopalin pod k¹tem
udokumentowania nowych z³ó¿

Przeprowadzona ocena bazy zasobowej
piasków i piaskowców szklarskich w
Polsce w z³o¿ach niezagospodarowanych
(rezerwowych) wykaza³a, ¿e najwa¿niejsze
pod wzglêdem iloœci i jakoœci zasobów, a
tak¿e najbardziej perspektywiczne w
zagospodarowaniu s¹ z³o¿a piasków i
piaskowców kredowych w niecce
tomaszowskiej i w niecce
pó³nocnosudeckiej.
Praca zosta³a wykonana przez
konsorcjum zawi¹zane przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energi¹ PAN w Krakowie, PIG w
Warszawie oraz Przedsiêbiorstwo
Geologiczne we Wroc³awiu Proxima SA
na zlecenie ministra œrodowiska w
ramach umowy trójstronnej z NFOŒiGW

Urzêdy
marsza³kowskie woj.
dolnoœl¹skiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
mazowieckiego,
podkarpackiego,
pomorskiego,
œwiêtokrzyskiego,
wielkopolskiego,
zachodnio-
pomorskiego (forma
elektroniczna —
p³yta CD), CAG
Warszawa, MŒ,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
£ódzkiego (forma
drukowana)

31 Bilans gospodarki
surowcami
mineralnymi
Polski i œwiata
2001–2005 w
wersji
polskojêzycznej
oraz Minerals
Yearbook of
Poland 2001–2005
w wersji
anglojêzycznej

2007 Dostarczenie aktualnych danych
dotycz¹cych gospodarki surowcami
mineralnymi w Polsce i na œwiecie

Przedsiêwziêcie polega na corocznym
opracowaniu i wydaniu publikacji zgodnie
z praktyk¹ krajów nale¿¹cych do UE i
OECD

Polsk¹ wersjê
otrzyma³y: biblioteki
uprawnione do
otrzymywania
egzemplarzy
obowi¹zkowych,
prezydent RP,
marsza³kowie Sejmu
i Senatu, Rada
Ministrów,
ministerstwa, urzêdy
centralne,biblioteki
wydzia³ów i
instytutów
geologicznych,
urzêdy
marsza³kowskie,
NFOŒiGW, PAN.
Wersjê anglojêzyczn¹
otrzyma³y: biblioteki
uprawnione do
otrzymywania
egzemplarzy
obowi¹zkowych,
ambasady, izby
gospodarcze i
przemys³owo-
-handlowe, PAN
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32 Badania
geoœrodowiskowe
dla
zrównowa¿onego
rozwoju oraz
rozpoznawania
zagro¿eñ
pogranicza
polsko-litewskiego
poszerzone o
problematykê
ochrony brzegu
morskiego

2005–
2007

Zebranie, usystematyzowanie i
rozpowszechnienie informacji
geologicznej s³u¿¹cej do
opracowania projektu
zagospodarowania terenów,
racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych i ochrony œrodowiska
naturalnego na terenach
przygranicznych. Temat jest
rozwiniêciem i kontynuacj¹ badañ
polsko-litewskich prowadzonych od
lat 90. XX w.

Zakres pracy obejmowa³ m.in.:
– wykonanie mapy inwentaryzacji
przyrodniczej z elementami u¿ytkowania
terenu w skali 1 : 100 000 oraz mapy
zagro¿eñ œrodowiska w skali 1 : 250 000
zawieraj¹cych podstawowe elementy
strukturalne, powierzchniowe i wg³êbne,
zwi¹zane z budowa geologiczn¹ (litologi¹
i tektonik¹);
– przeprowadzenie monitoringu
geochemicznego;
– badania geodynamiki strefy brzegowej
Ba³tyku i aktualizacjê bazy danych

Urzêdy
marsza³kowskie woj.
podlaskiego i
pomorskiego, CAG
Warszawa

33 Kamienny las na
Roztoczu — opis
koncepcji badañ
naukowych wraz z
wykonaniem
dokumentacji tego
stanowiska i
okreœlenie
sposobów ochrony

2006–
2007

Okreœlenie miejsc szczególnego
nagromadzenia skrzemienia³ych pni
drzew, obszaru i sposobu redepozycji
oraz procesów petrograficzno-
-mineralizacyjnych
odpowiedzialnych za nasycenie
krzemionk¹. Uzyskane wyniki maj¹
znaczenie w ochronie stanowiska
skrzemienia³ych drzew oraz mog¹
byæ wykorzystane jako materia³
edukacyjny

Realizacja tematu pozwoli³a na objêcie
ochron¹ skrzemienia³ych pni drzew na
Roztoczu oraz na scharakteryzowanie
procesu mineralizacji i rodzaju
skamienia³oœci

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Lubelskiego,
Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie
Lubelskim, CAG
Warszawa

34 Atlas œrodowiska
abiotycznego w
pasie granicznym
Ukrainy i Polski w
skali 1 : 200 000–
1 : 500 000

2005–
2007

Zebranie, usystematyzowanie i
rozpowszechnienie informacji
geologicznej do opracowania planów
zagospodarowania terenu,
racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych i ochrony œrodowiska
naturalnego na terenach
przygranicznych

Atlas po raz pierwszy prezentuje
zagadnienia geologiczne i
geoœrodowiskowe w strefie przygranicznej
ukraiñsko-polskiej; s³u¿y lepszemu
zrozumieniu warunków geologicznych i
geoœrodowiskowych, lepszemu
gospodarowaniu zasobami przyrody,
racjonalnemu gospodarowaniu
przestrzennemu. Realizacja atlasu
przebiega³a w nastêpuj¹cych grupach
tematycznych:
– budowa geologiczna;
– warunki geoœrodowiskowe, z³o¿a
surowców i górnictwo, wody podziemne i
powierzchniowe, ochrona przyrody i
dziedzictwo kulturowe, u¿ytkowanie
terenu;
– analiza fotogeologiczna;
– analiza geochemiczna;
– geofizyka

CAG Warszawa,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Podkarpackiego

35 Ocena zagro¿eñ
dla œrodowiska
naturalnego
wystêpuj¹cych
przy poszukiwaniu
i rozpoznawaniu
oraz podczas
eksploatacji z³ó¿
wêglowodorów

2004–
2007

Zdefiniowanie zagro¿eñ œrodowiska
naturalnego, które mog¹ wystêpowaæ
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
poszukiwawcz¹ i eksploatacyjn¹
górnictwa nafty i gazu i z obecnie
stosowanymi technikami i
technologiami; ustalenie zasad
prowadzenia monitoringu stanu
œrodowiska naturalnego z
uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
norm i przepisów prawnych

Sektor górnictwa naftowego prowadzi
dzia³alnoœæ w zakresie: dokumentowania,
poszukiwania oraz wydobywania
wêglowodorów, jak równie¿ uzdatnienia
surowców wêglowodorowych do
transportu. Zadañ tych nie da siê wype³niæ
bez ingerencji w œrodowisko naturalne. W
czasie realizacji tematu zdefiniowano
podstawowe zagro¿enia wystêpuj¹ce w
trakcie wykonywania prac geofizycznych,
prac wiertniczych, eksploatacji oraz w
czasie powa¿nych awarii i erupcji.
Wnikliwe rozpoznanie zagro¿eñ
œrodowiska, po³¹czone ze znajomoœci¹
jego wra¿liwoœci na wp³ywy przemys³u
naftowego, pozwoli zapobiegaæ
powstawaniu szkód i ³agodziæ negatywne
skutki zwi¹zane z poszukiwaniami i
eksploatacj¹ z³ó¿

CAG Warszawa,
PGNiG;
planowane jest
przygotowanie wersji
w jêzyku
niespecjalistycznym i
przes³anie jej do
organów ochrony
œrodowiska
odpowiedzialnych za
wydawanie decyzji o
œrodowiskowych
uwarunkowaniach
zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia

36 Rola kopalin
lokalnych i
mineralnych
surowców w
z³o¿ach
antropogenicznych
w ochronie
œrodowiska
(zadania dla gmin
i powiatów)

2004–
2007

Opracowanie procedur zmierzaj¹cych
do ustalenia mo¿liwoœci
wykorzystania mineralnych
surowców odpadowych
nagromadzonych w ha³dach oraz
miejscowych kopalin w ochronie
œrodowiska na szczeblu lokalnym,
a w szczególnoœci jako:
– absorbentów poch³aniaj¹cych
metale ciê¿kie;
– m¹czki wapiennej sorbuj¹cej
szkodliwe sk³adniki gazów
poelektrownianych;
– komponentów do budowy przes³on
hydroizolacyjnych;
– neutralizatorów

Wyniki pracy pozwoli³y na sformu³owanie
wskazówek u³atwiaj¹cych lokalnym
w³adzom administracyjnym podjêcia
decyzji o wykorzystaniu kopalin
lokalnych, a tak¿e mineralnych surowców
odpadowych na u¿ytek ochrony
œrodowiska. Opracowanie zosta³o
wykonane na przyk³adzie powiatu
chrzanowskiego — jako obszaru
szczególnie zagro¿onego ekologicznie ze
wzglêdu na prowadzon¹ od kilku wieków
intensywn¹ eksploatacjê z³ó¿ kopalin,
liczne sk³adowiska pogórniczych i
potechnologicznych odpadowych
surowców mineralnych oraz wystêpuj¹ce
z³o¿a kopalin lokalnych

CAG Warszawa,
urzêdy
marsza³kowskie,
biblioteki, powiaty
woj. dolnoœl¹skiego,
kujawsko-
-pomorskiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
³ódzkiego,
ma³opolskiego,
mazowieckiego,
opolskiego,
podkarpackiego,
podlaskiego,
pomorskiego,
œl¹skiego,
œwiêtokrzyskiego,
wielkopolskiego
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37 Zasady oceny
przydatnoœci
gruntów spoistych
Polski do budowy
mineralnych barier
izolacyjnych

2005–
2007

– Wytypowanie w skali kraju ró¿nych
typów gruntów, które mog³yby byæ
wykorzystane do budowy sztucznych
barier izolacyjnych, i okreœlenie ich
wystêpowania w ujêciu regionalnym;
– ocena tych gruntów na postawie
badañ makroskopowych i g³ównych
cech, tj.: charakterystyka litologiczna
(w tym sk³ad mineralny,
granulometryczny, zmiennoœæ albo
jednorodnoœæ budowy geologicznej,
wspó³czynnik filtracji, pojemnoœæ
sorpcyjna, konsystencja, urabialnoœæ,
dostêpnoœæ);
– okreœlenie metodyki i zasad
dokumentowania w³aœciwoœci
izolacyjnych gruntów;
– opracowanie wytycznych do badañ
i oceny gruntów mog¹cych stanowiæ
bariery geologiczne

W wyniku przeprowadzonych badañ i
analiz okreœlono perspektywiczne obszary
i miejsca wystêpowania gruntów, które
mog¹ byæ kwalifikowane do formowania
sztucznych barier izolacyjnych. Okreœlono
mo¿liwoœci wykorzystania gruntów do
budowy sztucznych barier izolacyjnych
oraz okreœlono ekonomiczne warunki
eksploatacji i zasoby. W wytycznych
podano metodykê badañ, zasady oceny i
dokumentowania gruntów pod katem
przydatnoœci do budowy barier
izolacyjnych. Okreœlono kryteria oceny,
metodykê i zakres badañ parametrów
charakteryzuj¹cych przydatnoœæ gruntów
do budowy sztucznych barier izolacyjnych

CAG Warszawa,
urzêdy
marsza³kowskie,
ministerstwa,
uczelnie wy¿sze,
biblioteki, instytuty,
przedsiêbiorstwa
geologiczne, strona
internetowa MŒ

38 Prognoza skutków
wp³ywu
elementów
œrodowiska
geologicznego na
œrodowisko
naturalne w
zwi¹zku z
likwidacj¹ kopalni
wêgla kamiennego
— wykonanie
dodatkowych
powierzchniowych
badañ
geochemicznych
w rejonie KWK
Niwka-Modrzejów

2006–
2007

Okreœlenie wystêpowania gazów
kopalnianych, tj. metanu i dwutlenku
wêgla, na powierzchni terenu w
rejonie likwidowanej kopalni wêgla
kamiennego Niwka-Modrzejów

Zakres prac obejmowa³ wykonanie
powierzchniowych badañ geochemicznych
niezbêdnych do okreœlenia migracji
metanu i gazów toksycznych oraz
ustalenie na ich podstawie przyczyn tego
zjawiska i jego przebiegu w czasie.
Badania geochemiczne obejmowa³y
wykonanie 350 sond. Ostatecznie
potwierdzono, ¿e intensyfikacja przep³ywu
gazów z³o¿owych ku powierzchni w czasie
zmniejsza siê, a wiêksze wyp³ywy
punktowe gazu maj¹ zwi¹zek z
nieszczelnoœci¹ sieci gazowej w rejonie
badañ

CAG Warszawa

39 Mapa
geologiczno-gospo
darcza obszarów
zdegradowanych i
podwy¿szonego
ryzyka w skali
1 : 10 000 — 4
arkusze
pilota¿owe wraz z
cyfrow¹ baz¹
mapy,
opracowanie
instrukcji
wykonania oraz
koncepcja
wdro¿enia jej w
regionach

2004–
2007

Opracowanie metodyki wykonania
mapy geoœrodowiskowej obszarów
zdegradowanych i podwy¿szonego
ryzyka w skali 1 : 10 000 w
technologii GIS, na przyk³adzie
czterech arkuszy charakteryzuj¹cych
tereny o ró¿nym typie degradacji lub
zagro¿enia œrodowiska

Szczegó³owe opracowanie map
geoœrodowiskowych w tak du¿ej skali
wynika z potrzeby zarz¹dzania
œrodowiskiem, planowania przestrzennego
oraz zarz¹dzania kryzysowego zgodnie z
zasadami zrównowa¿onego rozwoju i
w³aœciwego na takich terenach. Z tego
wzglêdu dotycz¹ one jedynie obszarów
zdegradowanych oraz podwy¿szonego
ryzyka, tj.: terenów poprzemys³owych,
du¿ych aglomeracji miejskich, terenów
zagro¿onych powodzi¹ i wystêpowaniem
naturalnych ruchów masowych (osuwisk)

CAG Warszawa,
wydzia³y ochrony
œrodowiska w
urzêdach
marsza³kowskich,
GIOŒ, WIOŒ,
KZGW

40 Aktualizacja i
opracowanie
cyfrowe w
systemie Arc-info
32 arkuszy Mapy
geodynamicznej
polskiej strefy
brzegowej Ba³tyku
po³udniowego w
skali 1:10 000

2005–
2007

Aktualizacja 32 arkuszy Mapy
geodynamicznej polskiej strefy
brzegowej po³udniowego Ba³tyku w
skali 1 : 10 000 (wykonanych w
latach 1994–97 w ramach zadania
Geologiczne warunki ochrony i
kszta³towania po³udniowego brzegu
Ba³tyku oraz obszarów ujœciowych
Odry i Wis³y) na wybrze¿u Ba³tyku
na odcinkach Miêdzywodzie–Mielno
i £eba–Gdynia (³¹cznie 265 km
brzegu morskiego) oraz opracowanie
ich w wersji cyfrowej

Opracowanie jest przedstawione w formie
32 arkuszy map w skali 1 : 10 000
sk³adaj¹cych siê z mapy dokumentacyjnej
i wynikowej (obraz litologiczno-
-genetyczny osadów powierzchniowych,
geodynamika strefy brzegowej, baza
kopalin, wody podziemne, warunki
geologiczno-in¿ynierskie, obszary i
obiekty chronione) oraz przekrojów
geologicznych przedstawiaj¹cych budowê
geologiczn¹ na styku l¹d–morze

CAG Warszawa

41 Wdro¿enie
wspó³dzia³ania baz
danych geo-
œrodowiskowych z
wojewódzkimi
Systemami
Informacji
Przestrzennej —
na przyk³adzie
województwa
opolskiego

2005–
2007

Udostêpnienie w³adzom
samorz¹dowym szczebla
wojewódzkiego, tj. Urzêdowi
Marsza³kowskiemu i Urzêdowi
Wojewódzkiemu w Opolu, zasobów
danych geoœrodowiskowych w
formacie GIS wchodz¹cych w sk³ad
Mapy geoœrodowiskowej Polski, która
jest wykonywana na zamówienie
ministra œrodowiska przez PIG

W ramach zrealizowanego przedsiêwziêcia
opracowano i wdro¿ono aplikacjê do
dystrybucji danych geoœrodowiskowych,
serwis do udostêpniania danych na
poziomie wojewódzkim oraz system
aktualizacji bazy danych w Opolskim
Systemie Informacji Przestrzennej

Urz¹d Wojewódzki i
Urz¹d Marsza³kowski
w Opolu, CAG
Warszawa



181

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 3, 2008

Lp. Tytu³
przedsiêwziêcia

Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

42 Przeg³êbienie
otworu
wiertniczego
Huwniki-1 w celu
rozpoznania
budowy
geologicznej i
ropo-gazonoœnoœci
w pó³nocno-
-wschodniej czêœci
Karpat polskich w
strefie „sigmoidy
przemyskiej”

2005–
2007

– Pog³êbienie otworu wiertniczego
Huwniki-1 do 5000 m i rozpoznanie
budowy geologicznej strefy
„sigmoidy przemyskiej” na po³udnie
od najwiêkszego w Polsce z³o¿a gazu
ziemnego Przemyœl wraz z
rozpoznaniem geologii i
ropo-gazonoœnoœci tego rejonu;
– rozpoznanie mi¹¿szoœci i litologii
utworów autochtonicznych miocenu
zalegaj¹cych pod jednostk¹
stebnick¹;
– rozpoznanie mi¹¿szoœci i rozwoju
litologiczno-facjalnego utworów
podbadeñskich oraz warunków i
sposobu ich sedymentacji;
– poszukiwanie akumulacji
wêglowodorów w utworach
podbadeñskich

Pog³êbienie otworu dostarczy³o nowych
informacji na temat regionalnej budowy
geologicznej Polski, zw³aszcza
po³udniowo-wschodniej czêœci masywu
ma³opolskiego, jednoczeœnie pozwoli³o
pozyskaæ wiele nowych materia³ów do
analiz fizykochemicznych i
geochemicznych.
Wyniki analizy danych uzyskanych w
otworze pozwol¹ na zweryfikowanie
wyników prac magnetotellurycznych i
grawimetrycznych g³êbokiego pod³o¿a
oraz przyczyni siê do prawid³owego
odwzorowania czasowo-g³êbokoœciowego
kompleksów geologicznych w tym rejonie.
W otworze Huwniki-1 po raz pierwszy we
wschodniej czêœci Karpat
udokumentowano utwory podbadeñskie w
pozycji autochtonicznej. Odkryto równie¿
wystêpowanie soli krystalicznej —
prawdopodobnie wieku Karpat.
Bezpoœrednio nad sol¹, w której
ukoñczono wiercenie, stwierdzono
obecnoœæ wêglowodorów ciê¿kich

CAG Warszawa,
PGNiG

Objaœnienie skrótów:
CAG — Centralne Archiwum Geologiczne Pañstwowego Instytutu Geologicznego, CLOR — Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
GIOŒ — G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska, GZWP — G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych, KZGW — Krajowy Zarz¹d Gospodarki
Wodnej, MG — Ministerstwo Gospodarki, MŒ — Ministerstwo Œrodowiska, MZ — Ministerstwo Zdrowia, NFOŒiGW — Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, OUG — Okrêgowy(e) Urz¹d(êdy) Górniczy(e), PGNiG — Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA, PIG — Pañstwowy Instytut Geologiczny, POT — Polska Organizacja Turystyczna, PZH — Pañstwowy Zak³ad Higieny,
RZGW — Regionalny(e) Zarz¹d(y) Gospodarki Wodnej, WIOŒ — Wojewódzki(e) Inspektorat(y) Ochrony Œrodowiska, WUG — Wy¿szy Urz¹d
Górniczy


