
pompowania w hydrowêz³ach, badania hydrochemiczne
oraz modele matematyczne, wykazano, ¿e gdyby du¿e ujê-
cie komunalne zosta³o zlokalizowane w rejonie Nieporêtu i
Radzymina, maksymalna wielkoœæ mo¿liwej eksploatacji
wynios³aby 190,7 tys. m3/d. Wskazano równie¿ dwa nastêp-
ne obszary, z których mo¿na uzyskaæ dodatkowo oko³o
150–200 tys. m3 wody na dobê. Warto tu zwróciæ uwagê na
fakt, i¿ pod wzglêdem jakoœci s¹ to wody o podwy¿szonym
stê¿eniu jedynie ¿elaza i manganu, co powoduje, ¿e
wymagaj¹ one tylko tzw. prostego uzdatniania. Pozosta³e
wskaŸniki jakoœci nie przekraczaj¹ wartoœci dopuszczal-
nych dla wód pitnych. Dokumentacja zosta³a zatwierdzona
przez Komisjê Dokumentacji Hydrogeologicznych i przy-
jêta przez ministra œrodowiska.

Obszary perspektywiczne s¹ po³o¿one bardzo blisko
Warszawy, na pó³noc od miasta. Wyj¹tkowo korzystna
budowa geologiczna oraz niezwykle sprzyjaj¹ce warunki
hydrogeologiczne w rejonie Zegrza sprawiaj¹, i¿ z tego
obszaru mo¿liwy jest pobór 300 tys. m3/d wód podziem-
nych dobrej jakoœci, co stanowi ponad 70% zapotrzebowa-
nia Warszawy na wodê.

I to jest szansa dla Warszawy. Szansa na zmianê dotych-
czasowego systemu zaopatrzenia stolicy w wodê, opartego
g³ównie na poborze wód powierzchniowych i wymagaj¹cego
bardzo kosztownych inwestycji w technologie uzdatniania.
System ten powinien byæ rozbudowany i wzbogacony o ujê-
cia wód podziemnych usytuowanych na pobliskich obsza-
rach perspektywicznych. Decyzje nale¿¹ do w³adz miasta.

Kartografia hydrogeologiczna dla samorz¹dów

Ma³gorzata WoŸnicka1

Prowadzona w Pañstwowym Instytucie Geologicznym
kartografia hydrogeologiczna, bêd¹ca jednym z zadañ pañ-
stwowej s³u¿by hydrogeologicznej, obejmuje opracowy-
wanie warstw informacyjnych charakteryzuj¹cych u¿ytko-
we poziomy wodonoœne oraz pierwszy od powierzchni
terenu poziom wodonoœny, w tym przetwarzanie, aktuali-
zacjê, archiwizowanie, rozwój i udostêpnianie informacji
bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski.

Zawartoœæ tematyczna pierwszej edycji Mapy hydro-
geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (uk³. odwz. 1942),
realizowanej w latach 1996–2004, obejmuje charaktery-
stykê u¿ytkowych poziomów wodonoœnych wraz z karto-
graficzn¹ prezentacj¹ warunków wystêpowania, dynamiki,
zasobnoœci, wydajnoœci potencjalnej studzien, stanu jakoœci
i zagro¿enia g³ównego u¿ytkowego poziomu wodonoœne-
go (GUPW), stanowi¹cego podstawowe Ÿród³o zaopatrze-
nia w wodê na cele komunalne i produkcyjne.

Obecnie Pañstwowy Instytut Geologiczny wykonuje i
koordynuje dzia³ania zwi¹zane z dalszym rozwojem bazy
danych GIS MhP, zarówno w zakresie prac informatycz-
nych, jak i kartograficznych, obejmuj¹cych opracowanie
kolejnych warstw informacyjnych poœwiêconych identyfi-
kacji i charakterystyce pierwszego poziomu wodonoœnego.

Realizowane prace informatyczne doprowadzi³y do
utworzenia scalonej, ci¹g³ej obszarowo bazy danych GIS
MhP w formacie GeoMedia Access (uk³. odwz. 1992), któ-
ra umo¿liwia selekcjê wybranych warstw informacyjnych
w dowolnym zasiêgu obszarowym (granice administracyj-
ne, obszary bilansowe i in.).

Zakres informacyjny bazy danych GIS MhP jest posze-
rzony o kartograficzn¹ prezentacjê warunków wystêpowa-
nia i hydrodynamiki oraz wra¿liwoœci na zanieczyszczenie
i jakoœci wód pierwszego od powierzchni terenu poziomu
wodonoœnego. Realizacja tego przedsiêwziêcia jest nie-
zbêdna i pilna, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dokonania oce-
ny jakoœci p³ytkich wód podziemnych, bezpoœrednio
zwi¹zanych z ekosystemami wód powierzchniowych oraz
ekosystemami l¹dowymi zale¿nymi od wód podziemnych,
w tym obszarów wchodz¹cych w sk³ad Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000. Okreœlenie naturalnych

mo¿liwoœci ochronnych wód podziemnych jest jednym z
wa¿niejszych zadañ, jakie s¹ obecnie podejmowane w
zwi¹zku z wdra¿aniem w Polsce ustaleñ wynikaj¹cych z
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ze wzglêdu na to, ¿e pierw-
szy poziom wodonoœny na wielu obszarach stanowi jedno-
czeœnie Ÿród³o zaopatrzenia w wodê do picia ludnoœci
wiejskiej, przeprowadzenie tej oceny wymaga równie¿
ustalenia stopnia wra¿liwoœci p³ytkich wód podziemnych
na zanieczyszczenie, zw³aszcza zwi¹zkami azotu pocho-
dzenia rolniczego. Opracowanie autorskie Pierwszy poziom

wodonoœny — wystêpowanie i hydrodynamika obejmuje
nastêpuj¹ce warstwy informacyjne:

� obszar wystêpowania g³ównego u¿ytkowego pozio-
mu wodonoœnego jako pierwszego poziomu wodo-
noœnego;

� obszar wystêpowania pierwszego poziomu wodonoœ-
nego nie bêd¹cego g³ównym poziomem u¿ytkowym
— w utworach czwartorzêdowych;

� obszar wystêpowania pierwszego poziomu wodonoœ-
nego nie bêd¹cego g³ównym poziomem u¿ytkowym
— w utworach przedczwartorzêdowych;

� obszar pierwszego poziomu wodonoœnego o znacz-
nie zró¿nicowanych warunkach wystêpowania i
w³aœciwoœciach warstw wodonoœnych;

� obszar wystêpowania poziomów wód zawieszonych
ponad pierwszym poziomem wodonoœnym;

� obszar pozbawiony warstw wodonoœnych;
� hydroizohipsy pierwszego poziomu wodonoœnego;
� g³êbokoœæ do pierwszego poziomu wodonoœnego;
� obszar objêty zasiêgiem znacz¹cego obni¿enia

zwierciad³a pierwszego poziomu wodonoœnego;
� obszar objêty zasiêgiem znacz¹cego podniesienia

zwierciad³a pierwszego poziomu wodonoœnego;
� podmok³oœci;
� Ÿród³a;
� zwi¹zek hydrauliczny wód podziemnych pierwsze-

go poziomu wodonoœnego z wodami powierzchnio-
wymi.

Do tej pory wykonano (w dwóch transzach) 414 arku-
szy mapy Pierwszy poziom wodonoœny — wystêpowanie i

hydrodynamika. Trwaj¹ jeszcze prace nad kolejnymi 120
arkuszami — ich zakoñczenie jest planowane do
31.12.2008 r.
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Na opracowanie autorskie Pierwszy poziom wodonoœny

— wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie i jakoœæ wód sk³adaj¹
siê dwie tematyczne mapy zbiorcze, obejmuj¹ce nastê-
puj¹ce warstwy informacyjne:

1. Pierwszy poziom wodonoœny — wra¿liwoœæ na
zanieczyszczenie:

� wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie wód pierwszego
poziomu wodonoœnego;

� obiekty i dzia³ania pogarszaj¹ce stan chemiczny
wód podziemnych;

� granice jednostek hydrogeologicznych warunków
wystêpowania pierwszego poziomu wodonoœnego.

2. Pierwszy poziom wodonoœny — jakoœæ wód:
� zawartoœæ zwi¹zków azotu w wodach pierwszego

poziomu wodonoœnego;
� wybrane wskaŸniki jakoœci wód pierwszego poziomu

wodonoœnego (NO3, NO2, NH4, SO4, Cl, PEW, pH).
Obecnie s¹ realizowane koñcowe prace na obszarze

objêtym przez 85 arkuszy transzy pilota¿owej, a w drugiej
po³owie 2008 r. planowane jest rozpoczêcie kolejnej transzy
(ok. 150 arkuszy).

Zasoby wód podziemnych — aktualny stan rozpoznania

Piotr Herbich1

Zasoby zwyk³ych wód podziemnych (wody o minera-
lizacji nie przekraczaj¹cej 1 g/dm3) s¹ okreœlane jako sta-
tyczne i odnawialne, z których s¹ wydzielane zasoby wód
podziemnych dostêpne do zagospodarowania.

Zasoby statyczne zwyk³ych wód podziemnych s¹
wyznaczone przez objêtoœæ wód podziemnych zmagazy-
nowanych w u¿ytkowych poziomach wodonoœnych. Ich
objêtoœæ szacuje siê na 6 tys. km3 (czyli 158 tys. m3 wody na
statystycznego Polaka), co jest równe 110-letniemu od-
p³ywowi rzecznemu z ca³ego obszaru Polski.

Zasoby odnawialne wód podziemnych, stanowi¹ce
czêœæ przychodow¹ bilansu hydrogeologicznego, s¹ two-
rzone przez infiltracjê opadów atmosferycznych do pozio-
mów wodonoœnych. Na ca³ym obszarze naszego kraju w
roku o przeciêtnej sumie opadu pomierzonego, wyra¿onej
wskaŸnikiem opadu w wysokoœci 620 mm/rok, do pozio-
mów wodonoœnych infiltruje ok. 34 km3 wody (18% opadu).

Dostêpne do zagospodarowania zasoby wód pod-
ziemnych, w zale¿noœci od stopnia dok³adnoœci rozpoznania
hydrogeologicznego, s¹ ustalane jako zasoby dyspozycyjne
lub perspektywiczne, mo¿liwe do pobrania z u¿ytkowych
poziomów wodonoœnych.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru
bilansowego okreœla siê jako zasoby wód podziemnych
mo¿liwe do zagospodarowania w okreœlonych warunkach
œrodowiska i hydrogeologicznych, bez wskazywania loka-
lizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujêæ. Zaso-
by dyspozycyjne s¹ ustalane w trybie okreœlonym przez
Prawo geologiczne i górnicze, sprecyzowanym w Roz-
porz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 3 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpo-
wiadaæ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in¿y-
nierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673 z 14 paŸdziernika 2005 r.).
Metodykê ustalania zasobów dyspozycyjnych okreœlono w
Poradniku metodycznym, wydanym w 1996 r. przez MOŒZNiL.
Zasoby dyspozycyjne s¹ ustalane na podstawie wyników
prac i badañ wykonanych zgodnie z projektem prac geolo-
gicznych, obejmuj¹cym w szczególnoœci rozpoznanie wa-
runków wystêpowania, w³aœciwoœci hydrogeologicznych,
uk³adów kr¹¿enia, odnawialnoœci, zagro¿enia i jakoœci wód
podziemnych u¿ytkowych poziomów wodonoœnych w obsza-
rach bilansowych oraz przeprowadzenie modelowej anali-
zy mo¿liwoœci wykorzystania zasobów wód podziemnych
na potrzeby komunalne, przemys³owe i rolnicze, z

uwzglêdnieniem celów ochrony œrodowiska przyrodnicze-
go, zwi¹zków z wodami powierzchniowymi i zachowania
dobrej jakoœci wód podziemnych.

£¹czna powierzchnia obszarów bilansowych objêtych
udokumentowaniem zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych w 2007 r. wynios³a 142 423 km2, co stanowi
42,5% powierzchni kraju.

Zasoby perspektywiczne s¹ to ustalone szacunkowo
zasoby wód podziemnych u¿ytkowych poziomów wodo-
noœnych mo¿liwe do zagospodarowania z uwzglêdnieniem
potrzeby zachowania okreœlonego stanu ekosystemów od
nich zale¿nych. Przez szacunkowy system ustalania zasobów
perspektywicznych rozumie siê taki tok prac hydrogeo-
logicznych, w którym s¹ stosowane metody przybli¿onej
oceny odnawialnych zasobów wód podziemnych, bez pro-
wadzenia dodatkowych obserwacji terenowych i badañ
modelowych, a potrzeby wodne ekosystemów zale¿nych
od wód podziemnych s¹ uwzglêdnione w sposób uprosz-
czony.

Zasoby perspektywiczne zosta³y okreœlone na zamówie-
nie ministra œrodowiska przez Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny w 2003 r. dla obszarów bilansowych nie objêtych
wówczas rozpoznaniem zasobów dyspozycyjnych. W miej-
sce zasobów perspektywicznych, oszacowanych w 2003 r.
dla nieudokumentowanych obszarów bilansowych, wpro-
wadzane s¹ iloœci zasobów dyspozycyjnych ustalone dla
tych obszarów po 2003 r.

U¿ytkowy poziom wodonoœny jest to warstwa lub zespó³
warstw wodonoœnych wykazuj¹cych wiêŸ hydrauliczn¹,
o parametrach kwalifikuj¹cych do eksploatacji komunalnej,
tj. o mi¹¿szoœci utworów wodonoœnych ponad 5 m, o wodo-
przewodnoœci ponad 50 m2/dobê, wydajnoœci potencjalnej
typowej studni wierconej ponad 5 m3/godz. oraz jakoœci
wody odpowiadaj¹cej wymogom wód pitnych (wprost lub po
uzdatnieniu ekonomicznie uzasadnionym w warunkach
zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w wodê do spo¿ycia). W re-
gionach górskich dopuszcza siê obni¿enie tych kryteriów
(mi¹¿szoœæ > 2–3 m, wydajnoœæ studni > 2 m3/godz., prze-
wodnoœæ > 25 m2/dobê).

Dostêpne do zagospodarowania zasoby wód podziem-
nych kraju (ustalone jako dyspozycyjne lub perspektywicz-
ne, zale¿nie od stanu rozpoznania w obszarach bilansowych)
wg stanu rozpoznania na 2007 r. wynosz¹ 38,57 mln m3/dobê,
czyli 14,08 km3/rok (co stanowi 41% zasobów odnawialnych
wód podziemnych i 52% odp³ywu podziemnego do rzek).

W czêœci rozchodowej bilansu hydrogeologicznego
najwiêkszy udzia³ stanowi odp³yw wód podziemnych do
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