
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych
Ÿróde³ energii na terenach nieprzemys³owych województwa œl¹skiego —

uwarunkowania prawne i bariery rozwoju

Tadeusz Adamski1

Z perspektywy dzisiejszego inwestora g³ówn¹ barier¹
rozwoju geotermii i zaplecza rekreacyjno-hotelarskiego
jest bariera ekonomiczna — koszt odwiertu. Niedu¿ych
samorz¹dów nie staæ na drogie inwestycje, czêsto przekra-
czaj¹ce ich roczny bud¿et. Potrzebne jest wsparcie i zaan-
ga¿owanie Skarbu Pañstwa oraz województwa.

Dotychczasowe doœwiadczenia Austrii, S³owacji i Pol-
ski w zakresie wykorzystania wód termalnych pokazuj¹, ¿e
inwestycje geotermalne powsta³y, poniewa¿ by³a ju¿ w mia-
rê udokumentowana wiedza o parametrach geologicznych
lub istnia³ ju¿ wczeœniej wykonany odwiert. Jeœli analizuje
siê konkretne rozwi¹zania, widaæ, ¿e w warunkach pol-
skich jest to podstawowa bariera do pokonania.

Zwykle w Polsce brak jest mo¿liwoœci finansowania
kosztów odwiertów ze œrodków publicznych. Powodem jest
wysoki poziom ryzyka nietrafienia na zasoby o zak³adanych
parametrach. Mimo bardzo dobrego rozpoznania lokalnych
warunków geologicznych takie ryzyko (w znaczeniu nieuzy-
skania zadowalaj¹cych parametrów) szacuje siê na 20%.

W aktualnej sytuacji mo¿na rozwa¿yæ nastêpuj¹ce sce-
nariusze finansowania odwiertów:

Wykorzystanie istniej¹cych odwiertów po³o¿onych
w pobli¿u dzia³ek przeznaczonych pod realizacjê zamie-
rzonych us³ug.

Mo¿liwoœæ wykorzystania istniej¹cych odwiertów
wymaga wykupienia informacji geologicznej (1–10% kosztów
odwiertu). W przypadku odwiertów wykonanych w latach
70. lub 80. XX w., a takich jest wiêkszoœæ, nale¿y uwzglêdniæ
ewentualne koszty dzia³añ zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ ujêcia,
które mog¹ wynosiæ kilkadziesi¹t procent kosztów nowego
odwiertu. W konsekwencji nie zawsze jest op³acalne wykorzy-
stanie istniej¹cych odwiertów, a czasem pe³ni¹ one jedynie
funkcjê Ÿród³a informacji geologicznej o danym obszarze.

Finansowanie kosztów odwiertów z wykorzystaniem
œrodków bêd¹cych w dyspozycji ministra œrodowiska.

Minister œrodowiska wykonuje statutowe zadania
w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju. W tym
celu prowadzone s¹ tzw. wiercenia badawcze (z wykorzysta-

niem œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej). Realizacja odwiertów badawczych
nie jest obci¹¿ona ryzykiem „nietrafienia”, poniewa¿ w takich
przypadkach celem jest zebranie obiektywnych informacji
o budowie geologicznej, niekoniecznie pozytywnych pod
wzglêdem mo¿liwoœci uzyskania du¿ej wydajnoœci ujêcia
wód podziemnych. Odwierty badawcze mog¹ byæ wyko-
rzystywane jako eksploatacyjne.

Finansowanie kosztów odwiertów z wykorzystaniem
œrodków z bud¿etu województwa.

Województwo mo¿e wspieraæ rozwój us³ug geotermal-
nych, ale bez bezpoœredniego zaanga¿owania (szczególnie
finansowego) w dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z powodu zbyt
du¿ego ryzyka nietrafionego odwiertu mo¿liwoœci finanso-
wania inwestycji w³aœciwie nie ma.

Województwo œl¹skie jednak aktywnie dzia³a na rzecz
geotermii w ramach Programu wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii na obszarach nieprzemys³owych woje-
wództwa œl¹skiego. Do tej pory uda³o siê:

nawi¹zaæ wspó³pracê z zainteresowanymi gminami
z województwa œl¹skiego;

wykonaæ opracowanie: Uwarunkowania prawno-
-ekonomiczne oraz za³o¿enia organizacyjne dla programu
wykorzystania energii geotermalnej w wybranych obsza-
rach województwa œl¹skiego;

wykonaæ raport: Program wykorzystania wód podziem-
nych, w szczególnoœci termalnych i leczniczych, w wybranych
obszarach województwa œl¹skiego, który jest podstaw¹ do opra-
cowania koncepcji finansowania odwiertów geotermalnych.

Program wykorzystania wód… opracowa³ Zak³ad Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie. Dokument zawiera opis warunków geo-
logicznych, w³aœciwoœci wód podziemnych i istniej¹cych
odwiertów w województwie œl¹skim. Okreœla optymalne
kierunki wykorzystania dostêpnych zasobów wód podziem-
nych, koncepcje realizacji potencjalnych przedsiêwziêæ oraz
szacunkowe koszty eksploatacji.

Obecnie najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest lobbowanie u g³ówne-
go geologa kraju na rzecz sfinansowania odwiertów badaw-
czych na terenie województwa. Rola samorz¹du wojewódz-
twa winna byæ rozpatrywana w kategoriach organizacji
wspieraj¹cej. Form¹ wsparcia jest wspó³udzia³ w pozyski-
waniu inwestorów przez promocjê przedsiêwziêæ wyko-
rzystuj¹cych wody termalne w konkretnych gminach.

Historia powstania geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego
w Bukowinie Tatrzañskiej

Edward Kuchta1

Historia powstania k¹pielisk termalnych w Bukowinie
Tatrzañskiej ³¹czy siê nierozerwalnie z wykonaniem g³êbo-
kiego otworu geotermalnego w rejonie Wysokiego Wierchu

w Bukowinie Tatrzañskiej. W 1987 r. zespó³ pracowników
Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej,
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz
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Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego w Krakowie opracowa³ projekt prac geologicznych,
w którym przewidziano wykonanie 9 otworów geotermal-
nych na obszarze niecki podhalañskiej. Jednym z nich
by³ otwór Bukowina Tatrzañska PIG/PNiG-1, wykonany
w latach 1990–1991 przez Oddzia³ Karpacki Pañstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Zak³ad Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Krakowie. Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 3780 m,
a wyniki sta³y siê podstaw¹ planów wybudowania w Buko-
winie Tatrzañskiej kompleksu geotermalnego. Marzenia
sta³y siê realne po wykonaniu przez krakowsk¹ Geonaftê
w 1998 r. badañ hydrogeologicznych, w trakcie których
uzyskano pozytywne rezultaty.

W 2001 r. grupa mieszkañców Bukowiny Tatrzañskiej
postanowi³a zakupiæ grunt, na którym jest po³o¿ony
odwiert, oraz rozpoczê³a pozyskiwania terenu pod budowê
kompleksu geotermalnego. W nastêpnym roku za³o¿ono
spó³kê o nazwie Bukowiañskie Towarzystwo Geotermalne,
której celem by³o wybudowanie basenów termalnych.

W 2004 r. Bukowiañskie Towarzystwo Geotermalne wyku-
pi³o od Skarbu Pañstwa prawa do korzystania z odwiertu
oraz otrzyma³o koncesjê na eksploatacjê wody termalnej
z odwiertu. W grudniu 2006 r. spó³ka uzyska³a pozwolenie
na budowê kompleksu.

Prace budowlane rozpoczêto w kwietniu 2007 r. W ci¹gu
20 miesiêcy ca³kowicie ukoñczono i wyposa¿ono budynek
g³ówny oraz jego otoczenie. Powsta³o 12 basenów, 8 saun,
strefa zabaw dla dzieci oraz parkingi mog¹ce pomieœciæ
jednorazowo ponad 200 samochodów osobowych i 20
autobusów. Uroczyste otwarcie kompleksu, najwiêkszego
w Polsce i jednego z najnowoczeœniejszych tego typu
obiektów w Europie, nast¹pi³o 6.12.2008 r.

Temperatura wody w basenach utrzymuje siê w grani-
cach 28–36°C, co zapewnia idealne warunki k¹pieli zarów-
no w sezonie letnim, jak i zimowym (ryc. 1).

Terma Bukowina Tatrzañska korzysta z wody termal-
nej nawierconej w otworze usytuowanym na pó³nocno-
-zachodnim zboczu Wysokiego Wierchu, w odleg³oœci
ok. 6 km od brzegu Tatr. Jest to najg³êbszy otwór w tej czê-
œci niecki podhalañskiej. Otwór by³ nadzorowany i udoku-
mentowany przez specjalistów z Oddzia³u Karpackiego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie.

Warunki kr¹¿enia oraz litologia œrodowiska skalnego
wp³ywaj¹ na w³aœciwoœci wody termalnej. Wody opadowe
infiltruj¹ce w ska³y masywu tatrzañskiego migruj¹ ku pó³nocy
z prêdkoœci¹ od kilku do kilkunastu metrów rocznie, zgod-
nie z kierunkiem zapadania warstw wodonoœnych. Taka
prêdkoœæ przep³ywu wód podziemnych skutkuje zró¿nico-
waniem czasu kontaktu wody ze ska³¹, czego odbiciem jest
chemizm wód. Woda termalna pozyskiwana z odwiertu
w Bukowinie Tatrzañskiej jest typu siarczanowo-chlorkowo-
wapniowo-sodowego o mineralizacji 1,5 g/dm3. Ze wzglê-
du na specyficzn¹ mineralizacjê, unikalny sk³ad mikroele-
mentów i pierwiastków, lekko zasadowy charakter oraz
twardoœæ jest doskona³ym œrodkiem leczniczym i rehabi-
litacyjnym. Woda zawiera wa¿ne dla zdrowia sk³adniki:
sód, wapñ, chlor, potas, siarkê, magnez oraz chrom.

K¹piel w tak zmineralizowanej wodzie termalnej wp³ywa
bardzo korzystnie na organizm. Szczególnie poprawia kom-
fort psychiczny, obni¿a stres, stabilizuje system nerwowy,
dziêki czemu przywraca wewnêtrzny spokój i poprawia
ogóln¹ kondycjê psychofizyczn¹. Mo¿e byæ stosowana
w profilaktyce chorób Parkinsona i Alzheimera, schorzeñ
serca i kr¹¿enia, pomaga stabilizowaæ têtno, zmniejszyæ
oty³oœæ, a nawet wyeliminowaæ bezsennoœæ. Dodatkowo
woda ta wspomaga stabilizacjê gospodarki hormonalnej
organizmu, znacznie poprawia przemianê materii, pomaga
na bóle g³owy i stawów oraz zdecydowanie przyspiesza
rekonwalescencjê po zabiegach i przebytych schorzeniach.

Reasumuj¹c, regularne za¿ywanie k¹pieli w basenach
termalnych w Bukowinie Tatrzañskiej poprawia warunki
psychofizyczne organizmu, a w konsekwencji wp³ywa na
jakoœæ i d³ugoœæ ¿ycia.

PEC Geotermia Podhalañska SA — stan obecny i perspektywy rozwoju

Czes³aw Œlimak1

Pierwsze próby ciep³owniczego wykorzystania energii
geotermalnej na Podhalu zosta³y podjête przez Polsk¹ Aka-
demiê Nauk w Bañskiej Ni¿nej na pocz¹tku lat 90. XX w.

Do systemu opartego na dublecie otworów geotermalnych
pod³¹czono kilka domów. Eksperyment zakoñczy³ siê
powodzeniem i udowodni³, ¿e zastosowanie wód termal-
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Ryc. 1. Widok od strony pó³nocno-zachodniej na kompleks rekre-
acyjno-rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzañskiej. Fot. J. Czopek/
Arch. Bukowiañskiego Towarzystwa Geotermalnego


