
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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rzek, który w skali ca³ego obszaru kraju w œrednim roku
wynosi 27,1 km3 (49% œredniego rocznego ca³kowitego
odp³ywu rzecznego, który wynosi 54,8 km3). Pozosta³ymi
elementami bilansu po stronie rozchodów s¹: pobór wód
podziemnych na cele komunalne, przemys³owe, odwodnie-
niowe i rolnicze oraz pokrycie potrzeb wegetacyjnych sie-
dlisk ³¹kowych i leœnych w podmok³ych dolinach rzecznych.

W 2006 r., wed³ug danych GUS, krajowe wydobycie
wód podziemnych na zaopatrzenie komunalnych sieci wodo-
ci¹gowych wynios³o 1,455 km3, œrednio 3,99 mln m3/dobê,
czyli 105 litrów/dobê na statystycznego Polaka (stanowi to
68,4% ogó³u wód pobranych na zaopatrzenie komunalne;

z wód powierzchniowych na cele komunalne pobierane
jest 0,674 km3/rok). Na cele produkcyjne poza rolnic-
twem i leœnictwem z w³asnych ujêæ zak³adowych pobrano
0,371 km3 wody, œrednio 1,02 mln m3/dobê, czyli nieca³e
27 litrów/dobê na statystycznego Polaka.

Wody podziemne pochodz¹ce z odwadniania kopalñ i
wykopów budowlanych s¹ odprowadzane do rzek w iloœci
od ok. 0,95 km3/rok (2,6 mln m3/d), co stanowi 6,7% zaso-
bów dostêpnych oraz 3,5% odp³ywu podziemnego. Ca³kowi-
ty pobór wód podziemnych szacuje siê na 7,4 mln m3/dobê
(2,7 km3/rok), co stanowi 19% zasobów dostêpnych i 10%
odp³ywu podziemnego.

Monitoring wód podziemnych — przyk³ad zastosowania lokalnego

Bogus³aw Kazimierski1

Monitoring wód podziemnych jest jednym z podstawo-
wych narzêdzi oceny stanu wód i zarz¹dzania ich zasoba-
mi. Dostarcza aktualnych informacji nie tylko o iloœci
dostêpnych do wykorzystania gospodarczego zasobów
wody, ich sk³adzie chemicznym i jakoœci, lecz równie¿ o
stanie tych komponentów œrodowiska przyrodniczego,
które s¹ bezpoœrednio zale¿ne od wód podziemnych.
Wyniki monitoringu wód podziemnych, które z uwagi na
swój unikalny sk³ad chemiczny i wysok¹ jakoœæ s¹ szcze-
gólnie predysponowane do zaopatrywania ludnoœci w wodê
do picia, powinny byæ obowi¹zuj¹cym elementem systemu
podejmowania decyzji administracyjnych z zakresu gospo-
darki wodnej, ochrony œrodowiska, ochrony zdrowia i
gospodarki przestrzennej, na ka¿dym szczeblu administracji
publicznej i wodnej. Uwzglêdnia to obowi¹zuj¹cy w Polsce
system organizacji monitoringu, prowadzony zarówno w
odniesieniu do wód podziemnych znajduj¹cych siê w obiegu
hydrologicznym, jak i ujêtych w celu zaopatrzenia ludnoœci.

Organizacja monitoringu wód podziemnych
w skali kraju

W Polsce funkcjonuj¹ dwa systemy monitoringu wody.
Jeden dotyczy wód ujmowanych lub ju¿ ujêtych i znaj-
duj¹cych siê w urz¹dzeniach wodnych systemu wodo-
ci¹gowego, dzia³aj¹cy na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia2 z dnia 29 marca 2007 r. Celem tego moni-
toringu jest stwierdzenie, czy woda spe³nia kryteria wyzna-

czone dla wód przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi. Dru-
gi system monitoringu, który bêdzie g³ównym przedmiotem
naszego zainteresowania, dotyczy wody znajduj¹cej siê w
obiegu hydrologicznym, a wiêc bêd¹cej jeszcze w war-
stwie wodonoœnej. Jego podstawowym celem jest ochrona
wód podziemnych przed degradacj¹ zasobów w wyniku
ich nadmiernej eksploatacji oraz degradacj¹ jakoœci przez
zanieczyszczenia przenikaj¹ce z powierzchni terenu. Zasa-
dy organizacji i dzia³ania tego systemu monitoringu regu-
luj¹ akty prawne Unii Europejskiej i Polski — najwa¿-
niejsze z nich to: Ramowa Dyrektywa Wodna3, Dyrektywa
w sprawie Ochrony Wód Podziemnych4, ustawy: Prawo
wodne5, o Pañstwowej Inspekcji Ochrony Œrodowiska6 i
rozporz¹dzenia wydane w ramach delegacji ustawowych.
System ten funkcjonuje na 3 szczeblach.

Monitoring ogólnokrajowy dzia³a jako sieæ obserwa-
cyjno-badawcza wód podziemnych, zorganizowana i ob-
s³ugiwana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w ramach
wype³niania zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej.
Monitoring ten jest elementem pañstwowego monitoringu
œrodowiska, koordynowanego przez G³ówny Inspektorat
Ochrony Œrodowiska oraz nadzorowany i wspó³finanso-
wany przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej. W sk³ad
sieci wchodzi oko³o 900 punktów monitoringu stanu ilo-
œciowego i chemicznego. Monitoring iloœci dostêpnych do
zagospodarowania zasobów polega na badaniach po³o¿e-
nia zwierciad³a wody lub wydajnoœci Ÿróde³ i pomiarze ilo-
œci poboru wód podziemnych, a monitoring chemiczny na
ocenie sk³adu chemicznego wody. Monitoring ten jest
finansowany bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa oraz œrod-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Monitoringi regionalne dzia³aj¹ jako monitoringi
wód w poszczególnych województwach. S¹ organizowane
i funkcjonuj¹ pod nadzorem wojewódzkich inspektoratów
ochrony œrodowiska. Badaniom podlega sk³ad chemiczny
wód i na ich podstawie okreœlana jest klasa jakoœci hydro-
chemicznej. Finansowanie monitoringu odbywa siê ze œrod-
ków bud¿etowych bêd¹cych w dyspozycji wojewodów lub
wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej. Obecnie trwaj¹ przygotowania do objêcia monito-
ringiem obszarów chronionych G³ównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP), czyli zbiorników wód podziem-
nych odpowiadaj¹cych umownie ustalonym iloœciowym i
jakoœciowym kryteriom.

281

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 4, 2008


