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1. Wstęp 

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 

wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana, opracowano na zlecenie 

Gminy Smyków z siedzibą w Smykowie 91, 26-212 Smyków. Gmina Smyków jest również 

inwestorem zadania. Wykonawcą projektu jest HPC POLGEOL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Berezyńskiej 39.  

Projektowany otwór Smyków GT-1 zlokalizowany jest w miejscowości Wólka Smo-

lana, gmina Smyków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewidencyjny 580, 

obręb 0010 Wólka Smolana, położonej w północnej części gminy, której właścicielem jest 

Gmina Smyków.  

Celem projektowanego otworu Smyków GT-1 jest rozpoznanie występowania i wy-

kształcenia utworów wodonośnych triasu dolnego, określenie ich parametrów hydrogeolo-

gicznych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach triasu dolnego. Pla-

nuje się, że wydobyta woda termalna będzie wykorzystywana do celów ciepłowniczych. 

Najprawdopodobniej ciepło od wody termalnej będzie odbierane przy pomocy pomp ciepła. 

Pozyskane ciepło geotermalne będzie mogło być wykorzystywane do ogrzewania obiektów 

położonych na obszarze Gminy Smyków. Przewiduje się, że po schłodzeniu woda termalna 

będzie ponownie zatłaczana, za pomocą otworu chłonnego, do tej samej warstwy wodono-

śnej, z której została wydobyta. Wydobyta woda termalna będzie mogła być najprawdopo-

dobniej wykorzystywana również do celów balneologiczno-rekreacyjnych. W przypadku 

wód termalnych wykorzystanych w balneologii konieczny będzie ich zrzut do cieków po-

wierzchniowych lub kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, 

które Inwestor będzie musiał pozyskać. 

2. Zakres rzeczowy zadania 

Niniejszy projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu Smyków GT-1 do głę-

bokości 1220,0 m (+/- 10%), tj. ok. 30,0 m poniżej spągu utworów triasu dolnego. 

W projekcie założono odwiercenie otworu i jego zarurowanie rurami o średnicy 

185/8” do głębokości 50,0 m, w utworach górnego triasu. Następnie nastąpi odwiercenie 

otworu do głębokości 400,0 m i jego zarurowanie rurami o średnicy 133/8”. W dalszej kolej-

ności otwór zostanie pogłębiony do głębokości 1050,0 m, to jest do nawiercenia stropu utwo-

rów pstrego piaskowca dolnego, po czym zostanie zarurowany rurami o średnicy 95/8”. 

W dalszym etapie nastąpi odwiercenie otworu do głębokości 1220,0 m, do nawiercenia ok. 

20,0 m utworów permu wraz z pobraniem rdzenia wiertniczego i wykonaniem badań hydro-

geologicznych w utworach pstrego piaskowca dolnego oraz zafiltrowaniem wytypowanych 

warstw wodonośnych filtrem Johnsona, rurowo-prętowym o średnicy 65/8”. 

Na podstawie przeanalizowanych materiałów archiwalnych i wyników uzyskanych z 

wykonanych otworów archiwalnych, założono dla utworów pstrego piaskowca dolnego uzy-

skanie z otworu Smyków GT-1 wody termalnej o następujących parametrach: 

− wydajność wody złożowej: 30 m3/h,  

− temperatura w złożu: 35-45oC,  

− mineralizacja ogólna: ok. 90 g/dm3. 
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 W przypadku uzyskania mniejszej niż zakładana wydajności wód termalnych (poni-

żej 30 m3/h), zakłada się wykonanie zabiegów intensyfikujących dopływ w celu oczyszcze-

nia strefy złożowej i zwiększenia dopływu wody termalnej do otworu Smyków GT-1 (zabieg 

kwasowania). 

 Niniejszy projekt robót geologicznych opracowany został na podstawie następują-

cych obowiązujących przepisów: 

− ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2020, poz. 

1064), 

− ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko (tj. Dz.U. 2020, poz. 283 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020, poz. 55 z późn. 

zm.), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegóło-

wych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011, nr 288 poz. 1696 z późn. zm.), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych do-

kumentacji geologicznych (Dz.U. 2016, poz. 2023), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumen-

tacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 

2033), 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), 

− rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpa-

dów (Dz.U. 2020, poz. 10). 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazy-

wania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. 

2015, poz. 903). 

 Opracowany projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu przez właściwy or-

gan administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górni-

cze – organem właściwym jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Lokalizacja otworu wraz z opisem i charakterystyką zagospodarowa-

nia terenu oraz obiektów i obszarów chronionych 

3.1. Lokalizacja zamierzonych robót 

Administracyjnie projektowany otwór geotermalny Smyków GT-1 zlokalizowany 

jest w granicach gminy Smyków, w jej północnej części (załącznik 1, załącznik 2). Gmina 

Smyków położona jest w południowo-centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim, 

w powiecie koneckim. Według danych GUS (https://bdl.stat.gov.pl), Gminę Smyków 

w 2019 roku zamieszkiwały 3792 osoby. Powierzchnia Gminy wynosi ok. 62 km2. Zgodnie 
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z trójstopniowym podziałem terytorium państwa projektowany otwór Smyków GT-1 znaj-

duje się w: 

− województwo – świętokrzyskie, 

− powiat – konecki, 

− gmina – Smyków, 

− miejscowość – Wólka Smolana. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 580 wg ewidencji, ob-

ręb 0010 Wólka Smolana. Przybliżone współrzędne projektowanego otworu w PUWG 2000 

są następujące: 

X: 7454759,3 Y: 5663899,6 

Szczegółowa lokalizacja otworu Smyków GT-1 zostanie wytyczona geodezyjnie 

w terenie przed rozpoczęciem robót wiertniczych.  

3.2. Opis i charakterystyka zagospodarowania terenu 

 Gmina Smyków położona jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie konec-

kim. Obszar badań zlokalizowany jest w północnej części gminy, na terenie zagospodarowa-

nym w kierunku leśnym, w pobliżu drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 74 z drogą wo-

jewódzką nr 728. 

 Roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu Smyków GT-1 będą realizo-

wane na działce nr ewidencyjny 580, obręb 0010 Wólka Smolana, należącej do Gminy Smy-

ków. Lokalizację terenu robót przedstawiono na załączniku 3. 

 Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 arkusz Radoszyce wraz z naniesio-

nym otworem Smyków GT-1, przedstawiające zagospodarowanie terenu stanowią załącznik 

7. 

3.3. Identyfikacja, opis i charakterystyka obszarów i obiektów chronionych 

Teren projektowanych robót geologicznych znajduje się w obszarze Konecko-Łopu-

szańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą nr XXXV/616/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia 

Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zajmuje on powierzchnię 

985,75 km². Obszar utworzono w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. Speł-

nia także rolę klimatotwórczą, poprawia również jakość powietrza atmosferycznego. Blisko 

połowę jego powierzchni zajmują naturalne kompleksy leśne. Do największych należą Lasy 

Koneckie i Lasy Radoszyckie. Do znajdujących się tu zabytków kultury materialnej należą 

pozostałości po obiektach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

W odległości ok. 300 m na wschód od terenu projektowanych robót, znajduje się 

Specjalny Obszar Ochrony Dolny Czarnej (PLH260015), obejmujący obszar 5780,6 ha, po-

łożony w województwach: świętokrzyskim (4230,10 ha), mazowieckim (411,87 ha) i łódz-

kim (1138,63 ha), składający się z ośmiu powiązanych funkcjonalnie enklaw. Obszar wy-

znaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrożonych 
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wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków. 

Pozostałe formy ochrony przyrody, tj.: parki narodowe,  parki krajobrazowe, rezer-

waty i pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne oraz użytki ekologiczne występują 

w znacznej odległości (>10 km) od obszaru projektowanych robót geologicznych. 

W odległości ponad 1 km na północy zachód od projektowanego otworu geotermal-

nego znajduje się zespół zakładu i osiedla przemysłowego z XIX w., wpisany do rejestru 

zabytków. 

4. Stopień rozpoznania warunków hydrogeologicznych, hydrogeochemicz-

nych, i zasobów wód podziemnych, omówienie wyników przeprowadzonych 

wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, wraz z wykazem wy-

korzystanych geologicznych materiałów archiwalnych 

4.1. Roboty wiertnicze 

 Źródłem wiedzy na temat warunków występowania wód termalnych są dane 

geologiczne pochodzące między innymi z głębokich otworów wiertniczych wykonanych 

wcześniej w rejonie Smykowa, jak również wyniki powierzchniowych geofizycznych metod 

pomiarowych – w tym przede wszystkim wyniki badań metodą sejsmiki refleksyjnej. 

Zestawienie otworów archiwalnych przedstawiono w tabeli 4.1. 

 W analizie parametrów projektowanego otworu geotermalnego Smyków GT-1 

uwzględniono otwory archiwalne zlokalizowane (załącznik 9): 

− na południowy zachód: Radoszyce 3, Radoszyce 2, Radwanów IG-1, Boża Wola IG-

1, 

− na północy wschód: Nieświń PIG-1, 

− na północny: Raj 1, 

− na południe: Łopuszno- Eustachów IG-1. 

Tab. 4.1. Zestawienie otworów archiwalnych wybranych do analizy  

(Centralna Baza Danych Geologicznych, http://baza.pgi.gov.pl) 

Nr 

CBDG 
Nazwa 

Głębokość 

[m p.p.t.] 

Wysokość 

[m n.p.m.] 

Cel wierce-

nia 

Stratygra-

fia na dnie 

Rok 

wierce-

nia 

100027 Radoszyce 3 2436,0 239 badawczy karbon 1952 

100018 Radoszyce 2 705,5 240 - trias 1938 

100048 Radwanów IG-1 2582,9 235 badawczy 
karbon 

dolny 
1975 

100030 Boża Wola IG-1 2413,7 282 badawczy 
dewon 

dolny 
1964 

16013 Nieświń PIG-1 2356,0 255 badawczy 
karbon 

dolny 
1990 

3190996 Raj 1 3120,0 213 złożowy 
karbon 

dolny 
2008 

102881 
Łopuszno- Eu-

stachów IG-1 
2073,0 251,87 badawczy karbon 1967 
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Profile litostratygraficzne wybranych otworów archiwalnych, w pobliżu 

projektowanego otworu przedstawiono poniżej: 

 

Otwór Nieświń PIG-1 

Otwór wykonano w 1991 r. Głównym celem wiercenia było wszechstronne 

rozpoznanie osadów cechsztyńskich (Permu) w strefie pomiędzy facjami brzeżnymi, 

a basenowymi. Dodatkowym zadaniem było wyjaśnienie zasięgu i rozwoju osadów 

czerwonego spągowca w rejonie północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Oprócz 

szczegółowych badań litologiczno–petrograficzno–stratygraficznych wykonano również 

opróbowania poziomów wodonośnych pod kątem występowania medium oraz analizy 

geofizyczne w celu określenia charakteru zbiornikowego przewiercanych skał. Profil otworu 

przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 4.2. Profil litostratygraficzny otworu Nieświń PIG-1 

Strop 

[m p.p.t.] 

Spąg 

[m p.p.t.] 

Miąższość 

[m] 
Stratygrafia Litologia 

0,0 30,0 30,0 czwartorzęd piaski, pospółki, mułki 

30,0 378,0 348,0 jura dolna 

Piaskowce beżowe i rdzawe, jasnoszare, 

drobnoziarniste, mułowce szare 

z warstewkami piaskowca jasnoszarego 

378,0 1042,0 664,0 trias górny 

Iłowce pstre, brunatne, ciemnoszare 

z mułowcami szarymi i brunatnymi oraz 

piaskowcami jasnoszarymi, wapnistymi; 

wapienie margliste, szare i ciemnoszare; 

margle dolomityczne, zwięzłe, twarde, szaro-

brunatno-wiśniowe; piaskowce wapniste, 

zielonoszare 

1042,0 1176,0 134,0 trias środkowy 

Iłowce i mułowce szare z wkładkami wapieni 

jasnoszarych; wapienie jasnoszare, zbite 

z wkładkami iłowca; dolomity szare 

i ciemnoszare, spękane; anhydryty, 

drobnokrystaliczne, szare; wapienie drobno 

i grubokrystaliczne, szare laminowane 

iłowcami i ciemnoszarymi, zbite, twarde 

1176,0 1764,0 588,0 trias dolny 

Iłowce i mułowce brunatne, piaskowce 

brunatne; piaskowce jasnoszare i szare, drobno 

i średnioziarniste, laminowane iłowcem 

i mułowcem, ciemno- oraz zielonoszarym, 

zbite, zwięzłe o spoiwie krzemionkowym 

i ilasto-krzemionkowym; margle jasnoszare; 

wapienie margliste, zwięzłe 

1764,0 2327,1 563,1 perm górny 

Sole kamienne, szare i j. szare, 

grubokrystaliczne, zbite, zwięzłe; anhydryty 

jasnoszare, zbite, drobnokrystaliczne; 

mułowce dolomityczne i ilaste, szare 

z żyłkami i gniazdami anhydrytów 

sporadycznie gipsów; piaskowce 

jasnobrunatne i zielonoszare 

2327,1 2329,3 2,2 perm dolny 

piaskowce zlepieńcowate, szarogłazowe, 

szare, z wkładkami ciemnoszarych, 

drobnookruchowych zlepieńców, 

ostrokrawędziste lub słabo obtoczone, białe 

i szaro-beżowe kwarce 
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2329,3 2336,6 7,3 karbon dolny 

Iłowce szare i ciemnoszare, zlustrowane, 

laminowane mułowcem j. szarym z żyłkami 

anhydrytu 

2336,6 2343,3 6,7 perm górny 

Dolomity wapienne c. szare, zwięzłe, zbite, 

z żyłami i wpryśnięciami białego anhydrytu; 

piaskowce różnoziarniste, zwięzłe, zbite, 

spękane, z wkładkami węglistymi i żyłkami 

białego anhydrytu 

2343,3 2356,0 12,7 karbon dolny 

Iłowce ciemnoszare, dość zwięzłe, spękane. 

Spękania wypełnione białym i różowym 

anhydrytem i kalcytem 

Otwór Radoszyce 3 

Otwór wykonany został przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wierceń Poszukiwawczych 

w 1952 r. Jego profil przedstawia tabela 4.3. 

Tab. 4.3. Profil litostratygraficzny otworu Radoszyce 3 

Strop 

[m p.p.t.] 

Spąg 

[m p.p.t.] 

Miąższość 

[m] 
Stratygrafia Litologia 

0,0 95,0 95 czwartorzęd Piaski ilaste ze żwirem 

95,0 855,0 760 trias środkowy 
Wapienie, wapienie margliste, margle, iłowce, 

piaskowce wapniste, kwarcytowe 

855,0 1569,4 714,4 trias dolny 
Piaskowce, mułowce, dolomity, iłowce, 

anhydryty 

1340,1 1569,4 229,3 perm 
Zlepieniec dolomityczny, dolomity z 

przewarstwieniami iłowca ,mułowca ,wapienia 

1569,4 2436,0 866,6 karbon Szarogłaz - mułowiec 

Otwór Radwanów IG-1 

Odwiert wykonano do głębokości 2582,9 m p.p.t. w 1975 r. w ramach „Projektu 

badań geologicznych bliskiego północno – zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”. 

Głównym zadaniem otworu było rozpoznanie profilu litologiczno - stratygraficznego (tab. 

4.4.), w szczególności permu i paleozoicznego podłoża oraz zbadanie możliwości istnienia 

pułapek dla ropy naftowej i gazu pod pokrywą utworów mezozoicznych. 

Tab. 4.4. Profil litostratygraficzny otworu Radwanów IG-1 

Strop 

[m p.p.t.] 

Spąg 

[m p.p.t.] 

Miąższość 

[m] 
Stratygrafia Litologia 

0,0 25,0 25,0 czwartorzęd Piaski ilaste ze żwirem 

25,0 222,6 197,6 trias górny Iłowce, mułowce, piaskowce, gips 

222,6 447,6 225,0 trias środkowy 
Wapienie, iłowce, mułowce, margle, dolomity, 

piaskowce, anhydryty, 

447,6 1366,6 919,0 trias dolny 
Piaskowce, mułowce, dolomity, iłowce, 

anhydryty 
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1366,6 1674,5 307,9 perm 
Zlepieńce, piaskowce, mułowce, margle, 

wapienie, dolomity, anhydryty 

1674,5 2582,9 908,4 karbon Piaskowce, mułowce, iłowce 

4.2. Badania geofizyczne 

Badania sejsmiczne prowadzone w Rejonie Smykowa wykonywane były na przeło-

mie lat 80 i 90 XX w. w ramach prac związanych z rozpoznaniem perspektyw roponośności 

permu i stropu podłoża podpermskiego na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (Pe-

pel A., 1988). Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych z War-

szawy. Zadaniem prac geofizycznych było rozpoznanie budowy strukturalnej oraz zmian li-

tologicznych w utworach mezozoiku, permu i skał podpermskich (Wojas A., Oniszk M., 

1992). Wyniki przedstawiono na czasowych i głębokościowych przekrojach sejsmicznych 

(Drogoś i in., 1993). Zestawienie profili sejsmicznych przedstawia tabela 4.5 
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Tab. 4.5. Profile sejsmiczne położone w rejonie projektowanych robót (Centralna Baza Danych Geologicznych, http://baza.pgi.gov.pl) 

Id Nazwa Rok 
Rodzaj 

profilu 
Nazwa tematu Nazwa regionu Wykonawca Zleceniodawca Właściciel 

4791 W0310192 1992 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

4793 W0330192 1992 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

4990 W0230391 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

4999 W0220290 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5026 W00E0476 1976 profil refleksyjny Profile Regionalne 
Obrzeżenie Gór Świętokrzy-

skich 
Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5028 WL020487 1987 profil refleksyjny 
Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5030 WM020487 1987 profil refleksyjny 
Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5121 W0180291 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5166 WA220290 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5195 WB220290 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5255 WK020487 1987 profil refleksyjny 
Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5422 W0090391 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5532 W0320191 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5705 W0030390 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

5731 W0070391 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

8149 8-12-72K 1972 profil refleksyjny Opoczno-Przysucha  Geofizyka Kraków Sp. z o.o., 

Kraków 
PGNiG, Warszawa  
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10722 CEL21 2000 profil refrakcyjny Celebration 2000 
Polska Południowo-

Wschodnia 
PAN, Inst. Geofiz., Warszawa 

Minist. Nauki i 

Szkol. Wyższ., 

Warszawa 

Skarb Państwa 

10723 CEL22 2000 profil refrakcyjny Celebration 2000 
Polska Południowo-

Wschodnia 
PAN, Inst. Geofiz., Warszawa 

Minist. Nauki i 

Szkol. Wyższ., 

Warszawa 

Skarb Państwa 

10831 W0040390 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

10834 W0050390 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

10838 W0060390 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

10907 W0080390 1990 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 

10913 W0110290 1991 profil refleksyjny 
Pn. Obrzeżenie Gór 

Świętokrzyskich 
 Przeds. Bad. Geofiz. , Warszawa  Skarb Państwa 
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4.3. Badania hydrogeologiczne 

Otwór Nieświń PIG-1 

W otworze wykonano opróbowanie perspektywicznych poziomów wodonośnych 

próbnikiem złoża. Wśród wyróżnionych, najbardziej perspektywiczne pod kątem występo-

wania wód termalnych mogą być poziomy: jury dolnej (liasu), triasu górnego (retyku), 

triasu dolnego (retu), cechsztyn. Rurowym próbnikiem złoża przebadano interwały:  

 2290 – 2318 m p.p.t. (perm górny – dolomit marglisty),  

1872 – 2356 m p.p.t. (karbon, perm – piaskowce, mułowce, anhydryty, dolomit 

główny),  

 1280 – 1302 m p.p.t. (trias, ret – piaskowce, mułowce, iłowce). 

Pierwszy z wymienionych interwałów charakteryzował się niewielkim sączeniem 

solanki rzędu 0,2 m3/h. Tak niskie wartości wskazywałyby na niewielkie własności kolek-

torskie, jednakże należy zauważyć, że było duże prawdopodobieństwo uszkodzenia strefy 

przyodwiertowej – co mogło mieć znamienny wpływ na niewielkie ciśnienie wody złożo-

wej. Drugi poziom, obejmujący również swym zakresem pierwszy, pozwolił uzyskać także 

przypuszczalny niewielki dopływ solanki. Obliczeniowa wydajność wyniosła 0,94 m3/h. 

Zbyt duża objętość przestrzeni podpakerowej w stosunku do objętości przewodu wiertni-

czego uniemożliwiła tu pobranie czystej solanki do badań. Jak wyżej, niewielki przypływ 

mógł być spowodowany uszkodzeniem strefy przyodwiertowej. Trzeci poziom, który obej-

muje piaskowce, mułowce i iłowce retu odznaczał się małym dopływem wody o minerali-

zacji 17,4 g/dm3. Przypływ obliczeniowy wynosił 0,64 m3/h. Poziom zbiornikowy został tu 

udostępniony do badań poprzez perforację rur. Według obliczeń nie doszło do uszkodzenia 

strefy przyodwiertowej, jednak w przypadku udostępniania poziomu, który był wcześniej 

zarurowany, powinno się brać pod uwagę taką możliwość. Odnośnie badań wód podziem-

nych, udało się pobrać jedynie próbkę z retu. Jej mineralizacja wynosiła 17,4 g/dm3 i miała 

typ SO4 – Na wg. klasyfikacji Bojarskiego. Wskaźnik hydrochemiczny r Na : r Cl wyniósł 

1,64. Wskazuje on na prawdopodobieństwo występowania procesów infiltracyjnych, to jest 

wysładzania wód opróbowanego poziomu wodami pochodzącymi z płytszych warstw wo-

donośnych, które mogą migrować do utworów retu, np. poprzez liczne uskoki. Większą 

zawartość jonów siarczanowych można z kolei wiązać z ługowaniem skał siarczanowych, 

takich jak gips i anhydryt. Świadczy to o skomplikowanym systemie krążenia wód w rejo-

nie.  

 

Otwór Radwanów IG-1 

Perspektywiczne poziomy kolektorskie były opróbowywane poprzez zastosowanie 

rurowego próbnika złoża i kompresora. Część z nich wykonano na bosym otworze, przed 

umieszczeniem w nim rur 168,3 mm. Następne badania wykonywano już po zakończeniu 

głębienia otworu. Rozpoczęto od dolnego odcinka (pod butem rur 168,3 mm), a następnie 

poprzez perforacje rur udostępniano wyższe poziomy wodonośne. W jednym przypadku 

perforacja była nieskuteczna, więc uzupełniono ją torpedowaniem. Najniższe poziomy ba-

dano za pomocą wytłaczania płynu kompresorem, a następne za pomocą próbników 
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Haliburtona. Badania geofizyczne wykazały potencjalnie dobre własności kolektorskie pia-

skowca z głębokości 1556 – 1575 m p.p.t. (Perm, Cechsztyn – werra: 1534,1-1674,5 m 

p.p.t.). Wyniki z cyklotemu strassfurt (1459,6-1534,1 m p.p.t.) wskazują na szczelinowo-

porowy charakter wodonośca. Porowatość w interwale 1506,0-1534,0 m p.p.t. wynosi tu 

5%. Dla cyklotemów leine i aller (1366,6–1459,6 m p.p.t.) porowatość kształtuje się w gra-

nicach 0,8 – 7,5%. Na podstawie krzywej PS określono przybliżoną mineralizacje wód zło-

żowych na: werra – 14-125 g/dm3, leine i aller - 9,5 – 15 g/dm3. Geofizyka pstrego pia-

skowca dolnego i środkowego wykazała obecność skał zbiornikowych w przedziałach 1332 

– 1338 m p.p.t., 1181 – 1250 m p.p.t., 1293 – 1300 m p.p.t., 675 – 680 m p.p.t. Wartości 

mineralizacji na podstawie krzywej PS wynosiły tu od 5 do 18 g/dm3. Skały zbiornikowe 

w pstrym piaskowcu górnym – recie zarejestrowano w przedziale 462,5–466,5 m p.p.t., 515 

– 544 m p.p.t. Mineralizacja wyniosła tu od 13 do 23 g/dm3. Badania hydrogeologiczne 

pozwoliły na dokładniejsze zbadanie wytypowanych wcześniej horyzontów perspekty-

wicznych pod kątem zbiornikowym. W pierwszej kolejności po zakończenia głębienia 

otworu opróbowano utwory karbonu w interwale 1732,0–2582,9 m p.p.t. Badanie wyko-

nano na bosym otworze w utworach piaskowcowo–mułowcowo–iłowcowych, ze względu 

na prawdopodobieństwo występowania tam skawernowanych spękanych skał. Jednak 

w trakcie badań nie stwierdzono występowania wód w badanym przedziale. Następnie zli-

kwidowano dolną część otworu. Następnym badanym odcinkiem był przelot 1672 – 1682 

(strefa kontaktowa cechsztynu z karbonem dolnym). Interwał opróbowano próbnikiem Ha-

liburtona, jednakże bez większych rezultatów. Kolejnym badanym odcinkiem po likwidacji 

spodu otworu korkiem mechanicznym, w gł. 1604 – 1598 m p.p.t. były wapienie cechsztynu 

cyklotemu werra. Opróbowanie prowadzono airliftem, wytłoczono w ten sposób 22,5 m3 

płynu, który okazał się równy objętości wewnątrz rur. Następnie po okresie stójki nie 

stwierdzono przypływu. W obliczu uzyskanych następnie negatywnych wyników testu 

chłonności ponownie wykonano perforację strefy przyodwiertowej poprzez torpedowanie. 

Nawet ten zabieg nie odniósł skutku, ponieważ po okresie stójki przypływu nie zanoto-

wano. Zlikwidowano kolejną część otworu. Następnie sperforowano rury w odcinku wa-

pienia podstawowego (dolomity i margle cechsztynu, werra) w gł. 1559 – 1569 m p.p.t. 

Zarejestrowano wyraźny wzrost ciśnienia. W czasie 75 min do przewodu dopłynęło 1300 

dm3 solanki (1,04 m3/h). Z tego interwału pobrano próbkę do analizy chemicznej. W wy-

niku analizy laboratoryjnej stwierdzono obecność wody wysokozmineralizowanej (85 

g/dm3) o typie chlorkowo – wapniowym wg. klasyfikacji Sulina. Kolejnym udostępnionym 

poziomem był interwał 1430 -1440 m p.p.t. Należą do niego piaskowce i mułowce cyklo-

temu leine. Po zbadaniu próbnikiem Haliburtona zarejestrowano jedynie nieznaczny wzrost 

ciśnienia w trakcie jego odbudowy (0,006 m3/h). Pobrano próbkę wody, która wykazała 

mineralizację 53 g/dm3 i typ chlorkowo–wapniowy. Następnie sperforowano odcinek pia-

skowców i mułowców pstrego piaskowca dolnego w przedziale 1346 – 1354 m p.p.t. Zare-

jestrowano wyraźny wzrost ciśnienia. Dopływ solanki w przeliczeniu wynosił 1,09 m3/h. 

Do badań laboratoryjnych pobrano próbkę wody, która wykazała mineralizację 91 g/dm3 

i typ chlorkowo – wapniowy. Dodatkowo przebadano jeszcze partię spągową piaskow-

cowo–mułowcowych utworów pstrego piaskowca dolnego w interwale 1330 – 1336 m 
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p.p.t. Otrzymano niewielki dopływ wody zanieczyszczonej płuczką. Po tym badania hydro-

geologiczne zakończono. 

5. Uwarunkowania geomorfologiczne, klimatyczne i hydrograficzne 

5.1. Geomorfologia i ukształtowanie terenu 

 Rejon Smykowa według, podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2001), 

położony jest w obrębie mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie, należące do makroregionu 

Wyżyny Małopolskie, podprowincji Wyżyny Polskie. Wzgórza Opoczyńskie stanowią pół-

nocno-zachodnią otoczkę Wyżyny Kieleckiej. Zbudowane są głównie ze skał jurajskich, 

które tworzą dwie płaskie antykliny, rozdzielone synkliną wypełnioną osadami kredowymi. 

Na powierzchni występuje cienka pokrywa czwartorzędowych osadów zlodowacenia od-

rzańskiego. Powierzchnia mezoregionu wynosi ok. 1460 km2. Region przecinają dopływy 

Pilicy: Czarna Konecka oraz Drzewiczka. 

5.2. Klimat 

Według podziału klimatycznego R. Gumińskiego (1965), obszar gminy Smyków 

leży w łódzkiej dzielnicy klimatycznej. Obszar gminy zalicza się do tzw. Klimatycznej Kra-

iny Gór Świętokrzyskich, w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycznego. Charaktery-

zuje się nieco surowszymi warunkami klimatycznymi od klimatu nizin środkowopolskich 

i lżejszymi od klimatu gór. Klimat analizowanego obszaru cechują parametry przejściowe 

między obszarami nizinnymi oraz obszarami wyżynnymi. Dominuje napływ powietrza po-

larno-morskiego z zachodu, a w mniejszym stopniu powietrza polarno-kontynentalnego ze 

wschodu. Podstawowe parametry klimatu przedstawiają się następująco: 

- średnia temperatura lipca – 17,0 - 17,5°C; 

- średnia temperatura stycznia – -3,0°C do -4,0°C; 

- roczna suma opadów – ok. 650 mm. 

5.3. Hydrografia 

Analizowany obszar znajduje się w dorzeczu rzeki Pilicy. Gmina Smyków w więk-

szości położona jest w zlewni rzeki Czarna Taraska. Rzeka, wraz z bezimiennymi dopły-

wami, jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Czarnej Malenieckiej (prawobrzeżny dopływ 

Pilicy), która przepływa wzdłuż północnej granicy gminy. Rzeka Czarna Taraska posiada 

charakter rzeki nizinnej o szerokiej dolinie. W centralnej części gminy Smyków tworzy 

rozległe obszary podmokłe, bagienne i torfowiskowe. Ponadto na terenie gminy występują 

rowy melioracyjne, a na terenie lasów państwowych (w północnej części gminy) występują 

tereny podmokłe. 

Teren projektowanych robót położony jest na obszarze Jednolitej Części Wód Po-

wierzchniowych Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia, o następują-

cych ustaleniach wg. Planu Gospodarowania Wodami: 

• europejski kod JCWP - RW20009254451, 

• nazwa JCWP – Czarna Maleniecka od Krasnej do wypływu ze Zb. Sielpia, 
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• region wodny- region Środkowej Wisły, 

• obszar dorzecza- obszar dorzecza Wisły, 

• zlewnia: Zlewnia Pilicy, 

• stan/potencjał ekologiczny: co najmniej dobry, 

• stan chemiczny: dobry, 

• stan JCWP: dobry, 

• ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

6. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne i geotermalne. Prze-

widywany profil geologiczny projektowanego otworu wiertniczego w rejo-

nie zamierzonych robót geologicznych 

6.1. Budowa geologiczna i tektonika  

 Według obecnie obowiązującej regionalizacji tektonicznej Polski (Żelaźniewicz 

i in., 2011) projektowany otwór Smyków GT-1 położony jest w obrębie platformy zachod-

nioeuropejskiej, na granicy segmentu szydłowieckiego, należącego do antyklinorium śród-

polskiego oraz pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich. Teren projektowanych robót  poło-

żony jest na północnym obrzeżeniu permsko – mezozoicznym Gór Świętokrzyskich. Ob-

szar ten jest stosunkowo słabo rozpoznany pod kątem budowy głębszego podłoża. Mimo 

istnienia w rejonie 5 głębszych otworów (powyżej 500 m), interpretacja geologii i korelacja 

poszczególnych poziomów może nastręczać dużych trudności ze względu na znaczne za-

angażowanie tektoniczne regionu. W okolicy - oprócz otworów, wykonywane były regio-

nalne badania grawimetryczne, sejsmiczne i magnetyczne. Według autorów dokumentacji 

otworu Nieświn PIG – 1, jednostka strukturalna, w obrębie której znajduje się teren projek-

towanych robót, stanowiła jeden z najpoważniejszych problemów badawczych kraju. Ob-

szar badań znajduje się na pograniczu trzech dużych jednostek: brzegu platformy wschod-

nioeuropejskiej, frontu waryscydów południowo – zachodniej Polski oraz w miejscu wra-

stania antyklinorium świętokrzyskiego w wał środkowopolski (Noga i in., 2015). 

  W wyniku orogenezy waryscyjskiej opisywany obszar uległ wyniesieniu. Osady 

cechsztynu, leżące w spągu pokrywy mezozoicznej, spoczywają niezgodnie na sfałdowa-

nych i zdenudowanych osadach karbońskich. W części spągowej charakteryzują się dużymi 

upadami. Stropowe partie cechsztynu wykazują niskie kąty upadów lub nawet poziomy 

układ warstw (Jurkiewicz I., 1968). Wyżej ległe osady triasu stanowią dominującą rolę 

w budowie geologicznej regionu, ze względu na potężną miąższość pstrego piaskowca, się-

gającą ponad 1000 m. W triasie opisywany obszar ulegał ciągłym, powolnym ruchom ob-

niżającym. Wraz z początkiem jury, w regionie zaczęły się ruchy wydźwigające (Jurkie-

wicz I., 1968). Powstała wówczas rozległa antyklina Radoszyc. Skomplikowana budowa 

geologiczna rejonu projektowanych prac ściśle wiąże się z orogenezą laramijską, wyraża-

jącą się licznymi dyslokacjami, dzielącymi region na pojedyncze bloki i pasy. Osie usko-

ków zorientowane są w dwóch generalnych kierunkach: NNW-SSE oraz zbliżonym do 

równoleżnikowego (Jurkiewicz I., 1968).  
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6.2. Stratygrafia  

 Najstarszymi skałami, rozpoznanymi wyłącznie otworowo w rejonie Smykowa są 

karbońskie osady wykształcone w facji kulmu. Powyżej występują utwory permu, triasu 

oraz jury. Najmłodszymi osadami w rejonie badań są utwory czwartorzędowe. 

6.2.1. Karbon 

 Osady karbonu, wykształcone w facji kulmu, zbudowane są z szarogłazów, miej-

scami wapnistych, szarych, przewarstwionych ciemnoszarymi mułowcami i prawie czar-

nymi iłowcami.  

6.2.2. Perm 

 Cechsztyn reprezentowany jest przez typowe osady środowiska morskiego, w gór-

nej części terygeniczne, w dolnej węglanowe, z dużą zawartością utworów solnych, soli 

kamiennej i anhydrytów. Jego miąższość wynosi około 545 m. Począwszy od stropu w pro-

filu otworu Nieświn PIG -1 zarejestrowano cyklotemy: leine, strassfurd, werra. Leine roz-

poczyna się klastycznymi seriami mułowcowymi i piaskowcowymi przechodzącymi w wę-

glany. Strassfurd rozpoczynają dolomity i anhydryty, ku spągowi mułowce oraz ponownie 

dolomity. Cyklotem werra rozpoczynają anhydryty, gips, przechodzące dalej w brekcje, 

dolomity, ponownie anhydryty, sól kamienną i kończą dolomity. Perm w spągu (2,2 m) 

reprezentują utwory czerwonego spągowca w postaci szarych piaskowców zlepieńcowa-

tych. Następnym ogniwem stratygraficznym jest karbon, jednak w wyniku zuskokowania, 

możliwe jest ponowne wystąpienie w profilu pionowym karbonu skał permu, jak to miało 

miejsce w przypadku otworu Nieświn PIG-1. Nieznane są jednak przebiegi takich dysloka-

cji. 

6.2.3. Trias dolny 

Trias dolny rozpoczynają utwory pstrego piaskowca. W stropowej jego części wy-

stępuje ret. Ret złożony jest głównie z piaskowców, mułowców, iłowców, wapieni. W spą-

gowej jego części można zaobserwować piaszczyste potencjalne poziomy zbiornikowe. 

Pod retem znajduje się środkowa część pstrego piaskowca. Dominują w niej klastyczne 

utwory mułowcowo, piaszczysto – ilaste w postaci licznych przewarstwień. Następnie w 

dół profilu zalega pstry piaskowiec dolny. Jego wykształcenie jest podobne jak środko-

wego, jednak mniej jest przewarstwień ilastych. Także tutaj typuje się potencjalny poziom 

kolektorski. 

6.2.4. Trias środkowy 

 Reprezentowany jest przez fację wapienia muszlowego o miąższości nieco ponad 

130 m. Zbudowany jest głównie z mułowców, wapieni, margli, muszlowców, dolomitów, 

anhydrytów. Ogniwo te tworzą głównie skały węglanowe o różnej genezie. 
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6.2.5. Trias górny 

 Trias górny występuje w postaci dwóch facji. Wyższej – retyku złożonego głównie 

z naprzemianległych serii mułowcowych, iłowcowych i piaskowcowych oraz niższej – kaj-

pru. Kajper jest dwudzielny (górny i dolny). Na kajper górny składa się „górna seria gip-

sowa” (głównie mułowce, iłowce, margle), „piaskowiec trzcinowy” (ok. 6 m miąższości, 

głównie mułowce, zapiaszczone, iłowce, piaskowce) oraz „dolna seria gipsowa” (iłowce, 

mułowce, margle, wapienie). Kajper dolny reprezentują głównie mułowce, iłowce, miej-

scami wkładki piaskowców. 

6.2.6. Jura dolna 

Utwory jurajskie wykształcone są głównie jako przewarstwienia piaskowców i mu-

łowców, miejscami iłowców. W profilu otworu Nieświn PIG-1 jura dolna sięga do głębo-

kości 378 m p.p.t. 

6.2.7. Czwartorzęd 

Osady czwartorzędu związane są plejstoceńskimi ruchami glacjalnymi oraz holoce-

nem. Osady zlodowacenia południowopolskiego to mułki, piaski ze żwirami, rozdzielone 

utworami interglacjalnymi, takimi jak: piaski ze żwirami i bruki skał mieszanych. W czasie 

zlodowacenia środkowopolskiego na omawianym terenie powstały takie osady jak: mułki 

i piaski zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe, piaski i żwiry moren czoło-

wych. Osady interglacjału eemskiego reprezentowane są głównie przez osady organiczne. 

Utwory zlodowacenia północnopolskiego, powstałe w warunkach peryglacjalnych, repre-

zentowane są przez piaski oraz żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych, piaski i mułki pe-

ryglacjalno – deluwialne oraz gliny z głazikami peryglacjalne i piaski z głazikami perygla-

cjalne. 

W holocenie miała miejsce początkowo kilkumetrowa erozja rzeczna, a następnie 

akumulacja tarasów zalewowych oraz dalej okresowo nasilający się rozwój procesów wy-

dmotwórczych przerywany narastaniem gleb kopalnych oraz torfowisk. Osady holoceńskie 

są reprezentowane przez piaski, piaski ze żwirami i mułkami (mady) tarasów zalewowych. 

Wśród osadów holoceńskich rozróżnia się także grunty organiczne, takie jak piaski humu-

sowe i namuły oraz torfy i namuły torfiaste. Osady organiczne występują głównie w zaba-

gnionych odcinkach dolin bocznych oraz wypełniają międzywydmowe zagłębienia bezod-

pływowe. 

6.3. Warunki hydrogeologiczne rejonu planowanych prac 

Omawiany teren położony jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 

85, kod PLGW200085, o powierzchni 2397,0 km2. JCWPd 85 położona jest na obszarze 

dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Według regionalizacji hydrogeolo-

gicznej Paczyńskiego (1995) jest to region X - środkowomałopolski na obszarze zlewni II 

rzędu Pilicy. JCWPd 85 swoimi granicami obejmuje 4 piętra wodonośne: czwartorzędowe, 

kredowe, jurajskie i triasowe. Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji 

wód opadowych w granicach poziomu czwartorzędowego oraz na wychodniach poziomów 
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starszych. System krążenia wód podziemnych jest często skomplikowany, głównie ze 

względu na tektonikę, zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy osadów budujących po-

ziomy wodonośne. Rejon projektowanych prac nie znajduje się w granicach żadnego udo-

kumentowanego GZWP. 

6.3.1. Czwartorzędowy poziom wodonośny 

 Użytkowy poziom wodonośny stanowią piaski, piaski ze żwirem i żwiry występu-

jące w formie przewarstwień wśród mułków i iłów zastoiskowych wypełniających doliny 

kopalne z okresu interglacjału wielkiego. Lokalnie poziom ten stanowią także utwory nie-

spoiste zlodowacenia środkowopolskiego wraz z piaskami tarasów współczesnych rzek. 

Znaczenie poziomu czwartorzędowego jest przeważnie podrzędne, a jego kontakt hydrau-

liczny z poziomami mezozoicznymi ograniczony, z uwagi na zalegające pod nimi utwory 

zastoiskowe słabo lub półprzepuszczalne. Współczynnik filtracji waha się w przedziale od 

0,5 do 55,3 m/d, natomiast wydajność studni rzadko przekracza 5 m3/h. Wyższe wydajno-

ści, od 16 do 84,7 m3/h, posiadają tylko studnie zgrupowane w rejonie Sielpi w dolinie rzeki 

Czarnej Sulejowskiej, koło „Jeziora Sielpeckiego”.  

6.3.2. Dolnojurajski poziom wodonośny 

Jest to poziom szczelinowo-porowy, rozwinięty w obrębie piaskowców i mułowców 

przewarstwionych iłami i iłowcami. Średnia ich miąższość, bez półprzepuszczalnych prze-

warstwień, wynosi od 20 do 35 m, współczynnik filtracji wynosi średnio 10 m/d, a wydaj-

ności potencjalne studni wierconych są bardzo zmienne i wahają się od kilku do ponad 250 

m3/h – tak wysoka wydajność obserwowana jest w jednej studni na ujęciu w Modliszewi-

cach (ok. 10,5 km na północ od projektowanego otworu). Zwierciadło wody znajduje się 

przeważnie pod napięciem. Zasilanie tego poziomu następuje pośrednio - poprzez utwory 

czwartorzędowe lub na drodze bezpośredniej infiltracji w rejonach wychodni. Poziom ten 

nie występuje w rejonie projektowanych robót. 

6.3.3. Górnotriasowy poziom wodonośny 

Wody poziomu górnotriasowego występują w oddzielonych od siebie blokowych 

strukturach tektonicznych antykliny i synkliny Radoszyc oraz siodła Cisownika w pół-

nocno-zachodniej oraz środkowej części arkusza Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 

1:50 000 Radoszyce (ark. 777). Wody szczelinowo-porowe gromadzą się w warstwach pia-

skowców, mułowców i łupków, stanowiących przewarstwienie wśród nie-przepuszczal-

nych iłów. Łączna miąższość warstw wodonośnych wynosi około 30 metrów, a ich współ-

czynnik filtracji waha się od 4,8 x 10-6 do 3,34 x 10-5 m/s. Zwierciadło wody ma charakter 

napięty, lokalnie swobodny i występuje pod ciśnieniem od 0,1 do 6,7 MPa. Potencjalna 

wydajność studni waha się od 10,0 do 30,0 m3/h. Wody tego poziomu na przeważającej 

części są dobrej jakości, charakteryzują się nieznacznie tylko podwyższoną zawartością 

manganu i wymagają prostego uzdatniania (Uchnast Z. i in., 2006).  
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6.3.4. Dolnotriasowy poziom wodonośny pstrego piaskowca górnego 

  Wykształcony jest w formie piaskowców przeławiconych warstwami mułowco-

wymi i ilastymi. Jego zasadnicza część, o najlepszych warunkach kolektorskich, jest dwu-

dzielna, występując w stropowej i spągowej części warstw pstrego piaskowca górnego. 

Przewidywane warunki hydrogeologiczne w stropie utworów pstrego piaskowca górnego 

wynoszą: temperatura powyżej 40˚C, mineralizacja 15-20 g/dm3
, potencjalna wydajność 

25-35 m3/h (Górecki [red.], 2006). 

6.3.5. Dolnotriasowy poziom wodonośny pstrego piaskowca dolnego 

 Warstwy wodonośne związane są z pakietami piaskowcowo-mułowcowymi. Do-

pływy z tego poziomu odnotowano podczas opróbowania otworu Radwanów IG-1. 

W otworze Nieświń PIG-1 poziom ten nie występuje, na co wpływ miała całkowita reduk-

cja, której uległ profil dolnego pstrego piaskowca oraz niższa część środkowego. Wyelimi-

nowane zostały, charakterystyczne dla tych odcinków profilu litostratygraficznego w Gó-

rach Świętokrzyskich grube pakiety piaskowców i wapieni piaszczystych o miąższościach 

200-400 m. Przewidywane warunki hydrogeologiczne w utworach pstrego piaskowca dol-

nego wynoszą: temperatura 35-45˚C, mineralizacja ok. 90 g/dm3
, potencjalna wydajność 

ok. 30 m3/h.  

6.3.6. Permski poziom wodonośny 

Zbiornik permski ma całkiem inne wykształcenie niż zbiorniki triasowe, ponieważ 

wodonośność wynika tu głównie ze szczelinowatości skał węglanowych. W przypadku 

szczelinowatości, stwierdzenie występowania poziomów wodonośnych może być obar-

czone dużym ryzykiem, ponieważ parametr ten jest bardzo zmienny przestrzennie. Zazwy-

czaj obserwuje się lepsze własności kolektorskie w rejonach spękań twardych skał, między 

innymi takich jak dolomity. Objawy występowania wód w poziomach permskich stwier-

dzono zarówno w otworze Nieświń PIG-1 jak i Radwanów IG-1. W drugim z wymienio-

nych wyniki opróbowania dawały lepsze rezultaty. Po analizie danych archiwalnych przy-

jęto, że temperatura wód w stropie zbiornika permskiego może wynosić 61˚C, mineraliza-

cja 85 g/dm3, a wydajność do 10 m3/h. Wody tego poziomu to prawdopodobnie wody chlor-

kowo–wapniowe ze składnikami specyficznymi: bromem i jodem. 

6.4. Warunki geotermiczne 

Temperatura wód podziemnych zależy od głębokości występowania poziomów wo-

donośnych, wartości strumienia cieplnego oraz właściwości termicznych skał w profilu 

geologicznym, a zwłaszcza ich przewodnictwa cieplnego. Powierzchniowy strumień 

cieplny posiada składową kondukcyjną, która związana jest z przewodnictwem cieplnym 

skał i składową konwekcyjną, która związana jest z przenoszeniem ciepła w wyniku ruchu 

wód podziemnych. 

Lokalizacja Gminy Smyków wskazuje na jej położenie w obrębie granicy obszaru 

o zwiększonym strumieniu cieplnym. Jego wartość na terenie gminy wynosi około 80 

mW/m2. (Górecki [red.] 2006).  
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Poniżej przedstawiono profilowania temperatury w otworach Nieświń PIG-1 i Rad-

wanów IG-1. Badania były prowadzone po stójce na stabilizację (temperatura ustalona). 

Dla otworu Radwanów IG-1 mamy wyniki temperatury od około 200 m p.p.t. do 700 m 

p.p.t. – wzrasta ona z 11,3°C do 36,6°C. Na głębszym interwale mamy wyniki pomiaru 

temperatury również dla otworu Nieświń PIG-1. Od około 700 m p.p.t do około 2350 m 

p.p.t temperatura stopniowo wzrasta równomiernie w obu profilach. Dla Nieświń PIG-1 

jest to wzrost z 31°C do 62,3°C, a dla Radwanów IG-1 z 36,6°C do 76,9°C. Dla otworu 

z Radwanowa dostępne są pomiary do głębokości 2460 m p.p.t, które pokazują wzrost tem-

peratury do 80,3°C. 

 

Rys. 6.1. Wykres profilowania temperatury w odwiertach Radwanów IG-1 oraz Nieświń 

PIG-1 (wg Noga i in., 2015) 

Dla najbardziej perspektywicznego z poziomów wodonośnych – poziomu pstrego 

piaskowca dolnego przedstawiono prognozowane warunki temperaturowe w wybranym in-

terwale, określone na podstawie profilowania temperaturowego otworu Nieświń PIG-1 

(Noga i in., 2015). Na tej podstawie można przypuszczać, że w rejonie projektowanych 
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robót, temperatura wód termalnych z poziomu pstrego piaskowca dolnego wynosi około 

35-45°C.  

6.5. Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu 

 Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny otworu Smyków GT-1, przedsta-

wiony w tabeli 6.1, został opracowany na podstawie analizy informacji geologicznej uzy-

skanej z otworów archiwalnych Radwanów IG-1, Radoszyce 3 i Nieświń PIG-1 oraz prze-

kroju geologicznego A – A’ (załącznik 8) 

 

Tab. 6.1. Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny otworu Smyków GT-1 

Głębokość  

[m p.p.t.] Stratygrafia Litologia 

Strop Spąg 

0,0 25,0 Czwartorzęd piaski, pospółki, mułki 

25,0 480,0 Trias górny  

25,0 350,0 Kajper górny mułowce, piaskowce, iłowce 

350,0 480,0 Kajper dolny 
mułowce, margle, iłowce,  

wapienie, piaskowce 

480,0 610,0 Trias środkowy  

480,0 610,0 Wapień muszlowy 
wapienie, margle 

mułowce i iłowce margliste 

610,0 1200,0 Trias dolny  

610,0 800,0 Pstry piaskowiec górny - ret 
piaskowce, mułowce, 

wapienie, margle 

800,0 1050,0 Pstry piaskowiec środkowy mułowce, iłowce, piaskowce 

1050,0 1200,0* Pstry piaskowiec dolny mułowce, piaskowce 

1200,0 1342,0 Perm górny  

1200,0 1342,0 cechsztyn 
mułowce, wapienie, dolomity, 

piaskowce, anhydryty 

Projektowana głębokość otworu 1220,0 m +/- 10%, czyli maksymalnie 1342,0 m.  

* - możliwość wystąpienia spągu warstw pstrego piaskowca dolnego) poniżej zakładanej 

głębokości, co uzasadnia ewentualnie pogłębienie otworu o projektowane 10%, czyli 

122 m. 

7. Skład chemiczny, właściwości fizyczne i jakość wód podziemnych 

Na podstawie wyników profilowania temperaturowego przeprowadzonego w otwo-

rze Nieświń PIG-1, temperatura wody w interwale występowania utworów pstrego pia-

skowca dolnego (1050,0-1200,0) wynosić będzie pomiędzy 35-45˚C. Mineralizacja może 

wynieść 91 g/dm3 (według wyników opróbowania poziomu pstrego piaskowca dolnego 

z otworu Radwanów IG-1). Według analizy wskaźników hydrochemicznych może tu do-

chodzić do wysładzania wód wodami z płytszych poziomów. Typ hydrochemiczny może 

mieć charakter chlorkowo-wapniowy, ze składnikami swoistymi bromem i jodem. Progno-

zuje się uzyskanie dopływu o wydajności 30 m3/h. 
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8. Koncepcja ujęcia wody termalnej, projektowany zakres prac 

8.1. Opis i uzasadnienie lokalizacji otworu wiertniczego 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 580 wg ewidencji, ob-

ręb 0010 Wólka Smolana. Lokalizacja wynika z założeń Inwestora (Gmina Smyków), który 

jest właścicielem nieruchomości. Lokalizacja pozwala na zbadanie warunków geologicz-

nych występowania wód termalnych w miejscowości Wólka Smolana. Proponowana loka-

lizacja uwzględnia istniejącą infrastrukturę naziemną i podziemną oraz wymagania doty-

czące prowadzenia ruchu zakładów górniczych. 

8.2. Przewidywana konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego, tech-

nika i technologia wiercenia 

8.2.1. Zakres projektowanych prac 

 W ramach niniejszego projektu, sporządzonego dla rozpoznania możliwości eksplo-

atacji wód termalnych, założono odwiercenie otworu Smyków GT-1 do głębokości 1220,0 

m. Zakres projektowanych prac i badań w otworze Smyków GT-1 obejmował będzie (za-

łącznik 9): 

Interwał 0 – 50 m p.p.t.: 

− odwiercenie otworu średnicą ø 559 mm, 

− płuczka bentonitowa lub polimerowa, 

− pobieranie prób okruchowych co 10 m, 

− zarurowanie otworu rurami ø 185/8” ze stali J-55 i zacementowanie ich do wierzchu, 

− stójka na związanie cementu (24 godziny). 

Interwał 50 – 400 m p.p.t.: 

− odwiercenie otworu średnicą ø 444 mm, 

− płuczka bentonitowa lub polimerowa, 

− pobieranie prób okruchowych co 10 m, 

− wykonanie pierwszego zestawu pomiarów geofizycznych (podrozdział 8.6.1), 

− zarurowanie otworu rurami ø 133/8” ze stali N-80 i zacementowanie ich do wierz-

chu, 

− stójka na związanie cementu (48 godzin). 

Interwał 400 – 1050 m p.p.t.: 

− odwiercenie otworu średnicą ø 311 mm, 

− płuczka bentonitowa lub polimerowa, 

− pobieranie prób okruchowych co 10 m, 

− wykonanie drugiego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1), 



Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód ter-

malnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana 

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna   27 

− zarurowanie otworu rurami ø 9⅝” ze stali N-80 w interwale 300-1050 m p.p.t., 

ze 100 m zakładką z rurami ø 133/8”, zacementowanie ich na całej długości. 

− stójka na związanie cementu (72 godziny). 

Interwał 1050 – 1220 m p.p.t.: 

− odwiercenie otworu średnicą ø 216 mm z pobraniem ok. 75 mb. rdzenia wiertni-

czego w interwałach rdzeniowania wybranych przez nadzór geologiczny, 

− płuczka polimerowa, 

− pobieranie prób okruchowych co 5 m, 

− dwukrotne opróbowanie próbnikiem złoża w interwałach wybranych przez nadzór 

geologiczny, w celu określenia parametrów zbiornikowych poziomów wodono-

śnych wód termalnych w utworach pstrego piaskowca dolnego, 

− wykonanie trzeciego zestawu badań geofizycznych (podrozdział 8.6.1), 

− poszerzenie otworu do średnicy ø 444 mm w interwale 1050-1200 m p.p.t.  

− wykonanie badań geofizycznych po poszerzeniu otworu (podrozdział 8.6.1), 

− wymiana płuczki na wodę złożową, 

− wykonanie pompowania oczyszczającego pompą głębinową lub air-liftem, czas 

trwania pompowania około 5 godzin lub do uzyskania wody klarownej bez śladów 

zawiesiny, 

− wykonanie ewentualnego zabiegu kwasowania, 

− zapuszczenie kolumny filtrowej ø 6⅝” (podrozdział 8.2.3) 

− wykonanie obsypki żwirowej, 

− wykonanie badań geofizycznych po zafiltrowaniu otworu (podrozdział 8.6.1), 

− wykonanie pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu, czas trwania około 

5 godzin lub do uzyskania wody klarownej bez śladów zawiesiny, 

− ewentualne boczne płukanie filtra, 

− usunięcie zasypu z rury podfiltrowej lewym obiegiem, 

− wykonanie pompowania pomiarowego pompą głębinową, czas trwania około 22 

godziny (trzy stopnie pompowania, ok. 5 godzin na pierwszym i drugim stopniu 

i ok. 12 godzin na trzecim stopniu), stabilizacja zwierciadła wody po zakończeniu 

pompowania, ciągły pomiar parametrów hydrogeologicznych w czasie pompowa-

nia i po jego zakończeniu, 

− usunięcie ewentualnego zasypu (który może powstać w trakcie pompowania pomia-

rowego w wyniku procesu oczyszczania i stabilizacji złoża) z rury podfiltrowej na 

lewym obiegu.  

8.2.2. Przewidywana konstrukcja i zarurowanie otworu wiertniczego 

 Projektowana konstrukcja otworu Smyków GT-1 przedstawia się następująco (za-

łącznik 9): 
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0,0-50,0 m średnica ø 559 mm, 

50,0-400,0 m średnica ø 444 mm,  

400,0-1050,0 m średnica ø 311 mm, 

1050,0-1220,0 m średnica ø 216 mm, poszerzenie do ø 444 mm w interwale 

1050,0 – 1200,0 m. 

Przewidywane zarurowanie otworu Smyków GT-1 przedstawia się następująco (za-

łącznik 9): 

0,0 - 50,0 m rury stalowe ø 185/8", stal J-55, zacementowane od buta rur 

do wierzchu, 

0,0 - 400,0 m rury stalowe ø 133/8", stal N-80, zacementowane od buta rur 

do wierzchu, 

300,0 - 1050,0 m rury stalowe ø 95/8", stal N-80, zacementowane od buta rur 

do 300 m p.p.t., 

1004,0 - 1218,0 m filtr typu Johnson ø 6⅝” (podrozdział 8.2.3) z łącznikiem die-

lektrycznym, zawieszony na wieszaku z pakerem i sitem bez-

pieczeństwa w rurach ø 95/8", 

1218,0 - 1220,0 m Podsypka. 

Ze względu na nieprzewidywalność warunków geologicznych autorzy projektu za-

kładają możliwość zmiany przyjętych długości rur i głębokości wiercenia w granicach ± 

10%. 

8.2.3. Przewidywane zafiltrowanie warstwy wodonośnej 

 Głównym celem otworu Smyków GT-1 jest udostępnienie do eksploatacji utworów 

wodonośnych pstrego piaskowca dolnego. W związku z tym przewidywane zafiltrowanie 

otworu przedstawia się następująco: 

1004,0 - 1050,0 m rury nadfiltrowa  65/8" z łącznikiem dielektrycznym, zawie-

szona na wieszaku z pakerem i sitem bezpieczeństwa w ru-

rach  95/8", stal nierdzewna, 

1050,0 - 1080,0 m filtr rurowo-prętowy  6⅝", typu Johnson, szczelina 0,5 mm, 

stal nierdzewna, 

1080,0 - 1176,0 m rura międzyfiltrowa  6⅝", stal nierdzewna, 

1176,0 - 1200,0 m filtr rurowo-prętowy  6⅝", typu Johnson, szczelina 0,5 mm, 

stal nierdzewna, 

1200,0 - 1218,0 m rura podfiltrowa  6⅝", stal nierdzewna. 

W celu zwiększenia dopływu wody złożowej wykonane zostanie poszerzenie 

otworu w interwale 1050,0-1200,0 do średnicy 444 mm. W przypadku braku możliwości 

technicznych poszerzenia otworu do ww. średnic dopuszcza się możliwość zmniejszenia 
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średnicy poszerzenia otworu w interwale wybranym do zafiltrowania, jednak nie mniej niż 

311 mm. 

 Otwór zostanie zafiltrowany filtrem rurowo-prętowym typu Johnson  6⅝”. Przed 

przystąpieniem do zafiltrowania otworu płuczkę znajdującą się w otworze należy wymienić 

na wodę złożową oraz przeprowadzić pompowanie oczyszczające strefy złożowej. 

 Po zafiltrowaniu otworu przewiduje się wykonanie obsypki filtracyjnej o granulacji 

0,8-1,4 mm i 95% zawartości kwarcu. Obsypkę filtracyjną należy wykonywać z natural-

nego, jednorodnego i sortowanego piasku kwarcowego, o ziarnach gładkich i możliwie 

okrągłych. Ostateczna granulacja obsypki filtracyjnej powinna być dobrana do uziarnienia 

warstwy wodonośnej i określona na podstawie decyzji nadzoru geologicznego. 

 Kolumna filtrowa zostanie powieszona na wieszaku w rurach okładzinowych ø 95/8". 

Kolumna filtrowa będzie odcięta od rur okładzinowych łącznikiem dielektrycznym. 

 Po zakończeniu wiercenia otworu Smyków GT-1 i wykonaniu testów określających 

parametry eksploatacyjne otworu zostanie zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica 

eksploatacyjna powinna być wyposażona w zawór lub zasuwę odcinającą wypływ. Za-

równo zasuwa lub zawór, jak i sama głowica powinny być w wykonaniu ze stali kwasood-

pornej. Wymagania odnośnie roboczego ciśnienia głowicowego wynoszą 2 MPa, tempera-

tura robocza na głowicy około 45oC. Średnica przelotowa zasuw powinna wynosić 200 

mm. Głowica powinna być tak skonstruowana, ażeby można było wykonywać pomiary 

geofizyczne i pomiary hydrodynamiczne wgłębne. Głowica zostanie dostarczona przez wy-

konawcę wierceń. 

8.2.4. Wymagania dotyczące zastosowanej płuczki wiertniczej 

 Do wiercenia otworu Smyków GT-1, w poszczególnych interwałach głębokościo-

wych, zaleca się używanie odpowiednio dobranej płuczki wiertniczej. Płuczka powinna być 

dobrana do rzeczywiście napotkanych warunków geologicznych. Wstępnie określono na-

stępujące właściwości płuczki wiertniczej: 

1. Interwał 0,0 – 1050,0 m p.p.t.: 

− rodzaj płuczki    bentonitowa lub polimerowa 

− gęstość (g/cm3)    1,10-1,25  

− lepkość plastyczna (mPa·s)  20-50 

− granica płynięcia (lb/100 ft2)  15-30 

− filtracja API (cm3/ 30')   <15 

− pH     8,5-10 

2. Interwał 1050,0 – 1220,0 m p.p.t.: 

− rodzaj płuczki    polimerowa 

− gęstość (g/cm3)    1,05-1,07  

− lepkość plastyczna (mPa·s)  15-25 

− granica płynięcia (lb/100 ft2)  15-25 

− filtracja API (cm3/ 30')   <6 

− pH     8,5-10 

 Obieg płuczki powinien być wymuszany zespołem pomp o mocach i wydajnościach 

zapewniających uzyskanie optymalnych parametrów hydrauliki wiertniczej. 
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 W celu uzyskiwania racjonalnego postępu wiercenia oraz ze względów ekologicz-

nych, urządzenie wiertnicze musi być wyposażone w skuteczny system oczyszczania 

płuczki z urobku (koryta płuczkowe, sita wibracyjne, hydrocyklony, itp.). 

 W przypadku wystąpienia ucieczek płuczki podczas wiercenia należy zastosować 

odpowiednie metody likwidacji tych utrudnień, mając na uwadze ochronę zdolności chłon-

nych otworu. Metoda i technologia likwidacji katastrofalnych ucieczek płuczki powinna 

być opracowana po uwzględnieniu faktycznych danych z wiercenia oraz pomiarów otwo-

rowych. 

 Receptura płuczki, kontrola i korekta jej parametrów podczas wiercenia powinna 

być prowadzona przez specjalistyczne laboratorium. 

 Pomiary, kontrola i obsługa płuczki wiertniczej powinna odbywać się przez wykwa-

lifikowany serwis płuczkowy przez 24h. Do tego celu Wykonawca prac wiertniczych po-

winien zainstalować na terenie wiertni polowe laboratorium płuczkowe. System oczyszcza-

nia płuczki ze zwiercin powinien być wyposażony m.in. w sita wibracyjne, wirówkę de-

kantacyjną, mud-cleaner z hydrocyklonami do prawidłowego odbioru fazy stałej. Koryta 

płuczkowe powinny być na bieżąco starannie oczyszczane z urobku w trakcie głębienia 

otworu. Zużyta płuczka, a także urobek pochodzący z wiercenia powinny być utylizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 W trakcie przewiercania utworów wodonośnych należy stosować ciężar równo-

ważny ciśnieniu złożowemu. Ewentualne zaniki bądź dopływy do otworu powinny być 

także automatycznie rejestrowane przez serwis mudloggingowy. 

 Przed przystąpieniem do zafiltrowania otworu płuczkę znajdującą się w otworze na-

leży wymienić na wodę złożową. 

8.3. Informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych 

 Konstrukcja otworu wiertniczego Smyków GT-1 została tak dobrana, aby zapewnić 

bezpieczeństwo prowadzonych robót oraz ochronę środowiska, a w szczególności ochronę 

wód podziemnych. Urządzenie wiertnicze zostanie wyposażone w prewenter, który zapo-

biegnie ewentualnemu samowypływowi wody termalnej. 

Przewiercone horyzonty wodonośne występujące w utworach czwartorzędu za-

mknięte zostaną kolumną rur okładzinowych 185/8", zapuszczoną do głębokości ok. 

50,0 m p.p.t. Rury 185/8" zostaną zacementowane do wierzchu. 

Horyzonty wodonośne występujące w stropowych warstwach triasu górnego za-

mknięte zostaną kolumną rur okładzinowych 133/
8" zapuszczoną do głębokości ok. 400 

m p.p.t. Rury  133/8" zostaną zacementowane do wierzchu.  

Horyzonty wodonośne występujące w warstwach triasu górnego, triasu środkowego 

oraz stropowych partii triasu dolnego zamknięte zostaną kolumną rur okładzinowych 

 95/8" zapuszczoną do głębokości ok. 1050 m p.p.t.. Rury  95/8" zostaną zacementowane 

na zakładkę do gł. ok. 300 m p.p.t. 

 Technologia wierceń z zastosowaniem pełnego zabezpieczenia horyzontów wodo-

nośnych poprzez rurowanie i cementowanie rur okładzinowych uniemożliwi kontakt wód 
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podziemnych z różnych poziomów wodonośnych. Przy obecnej technologii wiercenia 

otworów nie przewiduje się zakłócenia reżimu wód podziemnych poszczególnych pięter 

wodonośnych.  

 Wszystkie horyzonty wodonośne, powinny być zamknięte przed zakończeniem 

wiercenia. Proces cementowania powinien być przeprowadzony w sposób uniemożliwia-

jący przepływ płynów poza rurami do izolowanych horyzontów, zarówno po rozpoczęciu 

wiercenia jak i w długim okresie w trakcie wykorzystywania otworu do eksploatacji wód 

termalnych. 

 Czas potrzebny na związanie cementu po każdym zabiegu cementowania określono 

w zależności od zacementowanego interwału (od 24 do 72 godzin). W tym czasie nie po-

winno się w otworze Smyków GT-1 wykonywać żadnych prac wiertniczych. 

 Zaczyn cementowy użyty do cementowania wszystkich kolumn należy przed uży-

ciem zbadać laboratoryjnie. Raport z analizy powinien zawierać dane (zgodnie z API): gę-

stość zaczynu, wytrzymałość strukturalną, czas początku wiązania, reologię, konsystencję, 

odstój dobowy, wytrzymałość kamienia cementowego. 

8.4 Sposób i termin likwidacji otworu wiertniczego oraz rekultywacji gruntów 

Oceniając ryzyko nieosiągnięcia zakładanych parametrów wody termalnej, należy 

zwrócić szczególną uwagę na skomplikowaną budowę geologiczną mezozoicznego obrze-

żenia Gór Świętokrzyskich, związaną z intensywnym rozwojem procesów tektonicznych. 

W związku z tym przebieg granic jednostek litostratygraficznych może różnić się od zakła-

danego. Nie mniej jednak, na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów archiwal-

nych, w szczególności profili głębokich otworów wiertnicznych, można założyć, że plano-

wane do ujęcia warstwy wodonośne triasu dolnego powszechnie występują na obszarze 

planowanych robót geologicznych.  

W przypadku uzyskania niższych od zakładanych parametrów temperatury i wydaj-

ności wody złożowej istnieje możliwość jej alternatywnego wykorzystania w balneologii 

i rekreacji. Za pozytywny efekt robót geologicznych uznane zostanie uzyskanie z ujętego 

poziomu wodonośnego pstrego piaskowca dolnego wydajności wody termalnej powyżej 5 

m3/h o temperaturze powyżej 20oC. 

 Jako negatywny efekt wiercenia wskazuje się uzyskanie z ujętego poziomu wodo-

nośnego triasu dolnego wydajności wody poniżej 5 m3/h lub temperatury poniżej 20oC.  

W takim przypadku otwór Smyków GT-1, jako nieproduktywny, zostanie zlikwidowany 

na podstawie odrębnego projektu robót geologicznych. Likwidacja polegała będzie na wy-

konaniu cementowego korka uszczelniającego. Można to zrobić przez zapuszczenie prze-

wodu do odpowiedniej głębokości i wtłoczenie nim zaczynu cementowego w celu izolacji 

przewierconych poziomów wodonośnych. W górnej części odwiertu również wykonywany 

jest korek cementowy. Ponad powierzchnią terenu widoczny jest jego fragment (cemen-

towy cokolik oraz tabliczka z datą i nazwą zlikwidowanego odwiertu). W przypadku likwi-

dacji otworu wiertniczego, zostaje on udokumentowany po zakończeniu robót wiertni-

czych. Dokumentacja niekończąca się udokumentowaniem zasobów powinna być 
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wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023). 

 Po zakończeniu prac wiertniczych teren wokół otworu zostanie wyrównany i przy-

wrócony do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania prac. 

8.5 Prace geodezyjne 

Szczegółowa lokalizacja otworu Smyków GT-1 zostanie wytyczona geodezyjnie 

w terenie, zgodnie z zatwierdzonym projektem.  

 Po zakończeniu prac wiertniczych otwór należy zaniwelować w dowiązaniu do pań-

stwowej sieci geodezyjnej oraz zlokalizować na mapie sytuacyjno-wysokościowej z poda-

niem: 

• współrzędnych poziomych układzie: „1992”, „2000”, „WGS 84”, 

• rzędnej terenu w m n.p.m., 

• rzędnej głowicy otworu. 

8.6 Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań 

geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji, badań hydrogeologicz-

nych, hydrochemicznych, ilość i wielkość planowanych do pobrania próbek 

geologicznych 

8.6.1. Badania geofizyczne 

 Podczas wiercenia otworu Smyków GT-1 przewiduje się wykonanie badań geofi-

zycznych, które mają na celu między innymi: 

− określenie profilu litologiczno-stratygraficznego otworu,  

− wyznaczenie miąższości efektywnej poszczególnych poziomów wód termalnych,  

− określenie porowatości i przepuszczalności utworów strefy złożowej, 

− określenie profilu ciśnienia i gradientów ciśnień w strefie złożowej, 

− określenie średnicy i krzywizny otworu, 

− wyznaczenie interwałów dopływu i pomiar wielkości dopływu, 

− ocenę stanu zacementowania rur okładzinowych. 

 Pomiary geofizyczne w otworze Smyków GT-1 zostaną najpierw wykonane przed 

zarurowaniem otworu rurami  133/8" w interwale 0,0 – 400,0 m w zaprezentowanym po-

niżej zakresie: 

− profilowanie średnicy otworu, 

− profilowanie krzywizny otworu, 

− profilowanie gamma, 

− profilowanie gamma-gamma gęstościowe, 

− trójzasięgowe profilowanie oporności, 

− profilowanie neutronowe, 

− profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  185/8" (interwał 0,0-

50,0 m p.p.t.). 
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Drugi zestaw badań geofizycznych zostanie wykonany przed zarurowaniem otworu 

rurami  95/8" w interwale 300,0 – 1050,0 m w zaprezentowanym poniżej zakresie: 

− profilowanie średnicy otworu, 

− profilowanie krzywizny otworu, 

− profilowanie gamma, 

− profilowanie gamma-gamma gęstościowe, 

− trójzasięgowe profilowanie oporności, 

− profilowanie neutronowe, 

− profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  133/8" (w interwale 

0,0 – 400,0 m p.p.t.). 

Trzeci zestaw badań geofizycznych zaplanowano po odwierceniu otworu do głębo-

kości 1220,0 m. Badania zostaną przeprowadzone przed zafiltrowaniem otworu w inter-

wale wybranym przez Inwestora w zaprezentowanym poniżej zakresie: 

− profilowanie średnicy otworu, 

− profilowanie krzywizny otworu, 

− profilowanie gamma, 

− profilowanie gamma-gamma gęstościowe, 

− profilowanie gamma spektrometryczne, 

− trójzasięgowe profilowanie oporności, 

− profilowanie neutronowe, 

− profilowanie akustyczne do oceny stanu zacementowania rur  95/8" (w interwale 

300,0 – 1050,0 m p.p.t.). 

Czwarty zestaw badań geofizycznych zostanie przeprowadzony po poszerzeniu 

otworu do średnicy 444 mm w interwale 1050,0-1200,0 p.p.t w następującym zakresie: 

− pomiar średnicy otworu. 

 Piąty zestaw badań geofizycznych zaplanowano po zafiltrowaniu otworu w inter-

wale 1050,0-1220,0. Badania zostaną przeprowadzone w zaprezentowanym poniżej zakre-

sie: 

− stan zafiltrowania otworu, 

− stan obsypki, 

− profilowanie temperatury (po 10-dniowej stójce). Profilowanie temperatury będzie 

wykonywane w całym profilu otworu. 

 

 

8.6.2. Ilość i wielkość planowanych do pobrania próbek geologicznych 

Pobór i opis próbek okruchowych i rdzeni wiertniczych 

 W otworze Smyków GT-1 wiercenie prowadzone będzie bezrdzeniowo do głębo-

kości 1050,0 m z intensywnością pobierania prób co 10 m. W interwale 1050,0-1220,0 m 

próbki okruchowe pobierane będą w interwałach nierdzeniowanych z intensywnością 
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pobierania prób co 5 m. Próby okruchowe powinny być brane z sit płuczkowych, zawsze 

z tego samego miejsca, każda próbka o wadze co najmniej 200 g. Powinny być dokładnie 

wypłukane z płuczki i złożone do skrzynek lub opakowań specjalnie do tego przeznaczo-

nych. 

 W interwale 1050,0 – 1220,0 m zakłada się pobranie łącznie około 75 mb rdzenia 

wiertniczego w interwałach wytypowanych przez nadzór geologiczny z utworów wodono-

śnych wód termalnych pstrego piaskowca górnego. Uzysk rdzenia powinien wynosić min. 

80%. Rdzenie powinny być obmyte z płuczki i złożone do skrzynek.  

Skrzynki lub opakowania, w których składowane będą próbki okruchowe oraz rdze-

nie wiertnicze powinny być dokładnie opisane. Opisy powinny być czytelne i zabezpie-

czone przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowa-

nia przebiegu prac geologicznych (Dz. U. 2015, poz. 903). Po zakończeniu wiercenia próby 

okruchowe i rdzenie powinny być przewiezione w miejsce wskazane przez zleceniodawcę. 

Pobór próbek wody i gazu 

 Podczas wiercenia otworu Smyków GT-1 przewiduje się pobranie próbek wody ter-

malnej do badań laboratoryjnych oraz próbek gazu rozpuszczonego w wodzie termalnej. 

W czasie opróbowania poziomu zbiornikowego pstrego piaskowca górnego należy pobrać 

łącznie 3 próby wody złożowej do badań fizykochemicznych: podczas pompowania 

oczyszczającego – 1 próbka, podczas pompowania pomiarowego – 2 próbki, na początku 

pompowania i pod koniec jego realizacji. Należy również pobrać do badań laboratoryjnych 

1 próbkę gazu wydzielającego się z solanki i określić wykładnik gazowy. 

 Sposób pobierania i przechowywania prób powinien zabezpieczyć naturalną zawar-

tość składu chemicznego w wodzie zgodnie z zasadami ujętymi w normie PN-ISO 5667-

11:2017. Dla niektórych oznaczeń próbki należy pobierać oddzielnie, a dla oznaczeń skład-

ników gazowych należy zadbać, aby nie dopuścić do kontaktu wody z powietrzem.  

8.7. Opis opróbowania otworu 

8.7.1. Opróbowanie próbnikiem złoża 

W celu określenia potencjału złożowego w czasie wiercenia otworu w przedziale 

głębokości 1050,0-1220,0 m wykonane zostaną dwukrotne badania rurowym próbnikiem 

złoża. Opróbowanie prowadzone będzie w czasie wiercenia otworu i podlegać mu będą in-

terwały o potencjalnie najkorzystniejszych parametrach zbiornikowych, określone przez 

nadzór geologiczny na podstawie bieżących wyników wiercenia. 

8.7.2. Pompowanie oczyszczające przed zafiltrowaniem otworu 

 Pompowania oczyszczające mają na celu oczyszczenie strefy złożowej z pozostało-

ści płuczki wiertniczej i zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie dróg dopływu wody 

do otworu oraz przygotowanie otworu do pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pom-

powanie oczyszczające przed zafiltrowaniem może być wykonane pompą głębinową 

lub air-liftem. Pompowanie to zaleca się wykonać na jednym stopniu dynamicznym 
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z zastosowaniem udarów hydraulicznych w celu zwiększenia skuteczności oczyszczania 

strefy złożowej. Pompowanie należy prowadzić do uzyskania klarownej wody, bez piasku 

i zawiesiny pyłowej.  

 W czasie pompowania oczyszczającego należy prowadzić pomiary wydajności, 

temperatury na wypływie i położenia zwierciadła wody w otworze. 

 Czas trwania pompowania wybranego horyzontu wodonośnego szacuje się na około 

5 godzin lub do uzyskania na wypływie wody klarownej bez śladów zawiesiny. 

 Wypompowana woda będzie gromadzona w szczelnym zbiorniku zrzutowym, który 

zostanie wybudowany przez wykonawcę wiercenia. Dół zrzutowy zostanie wykonany jako 

szczelne zagłębienie w ziemi wyłożone folią termozgrzewalną. Pojemność szczelnego dołu 

zrzutowego (podrozdział 8.9.3) będzie musiała być dobrana w taki sposób, aby pomieścić 

wody z pompowań oczyszczających i pomiarowych. Przy założeniu uzyskania maksymal-

nej wydajności otworu podczas pompowania oczyszczającego, wynoszącej 30 m3/h, ko-

nieczne będzie wypompowanie około 150 m3 wody: 

𝑄𝑤 = 30
𝑚3

ℎ
⋅ 5ℎ = 150 m3. 

 W przypadku niezadawalających dopływów wody złożowej do otworu (wydajność 

poniżej 30 m3/h) należy przeprowadzić zabiegi intensyfikujące dopływ – np. wanna kwa-

sowa. Projekt techniczny kwasowania zostanie przygotowany przez nadzór geologiczny. 

 Ciecz poreakcyjna zostanie wypompowana z otworu do dołu zrzutowego, gdzie zo-

stanie zneutralizowana i nastąpi jej rozcieńczenie wodami pochodzącymi z pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego. Pompowanie oczyszczające będzie prowadzone do uzy-

skania czystej i klarownej wody bez jakiejkolwiek zawiesiny o odczynie pH zbliżonym 

do odczynu wody przed zabiegiem kwasowania. 

 Przed zapuszczeniem filtra należy sprawdzić głębokość otworu i ewentualnie od-

płukać powstały zasyp. Odpłukanie musi być wykonywane w technologii lewego obiegu 

płuczki. 

 Zakłada się, że oczyszczenie otworu z cieczy poreakcyjnej oraz ewentualne odpłu-

kanie zasypu może trwać około 10 godzin co daje około 300 m3 wypompowanej wody: 

𝑄𝑤 = 30
𝑚3

ℎ
⋅ 10ℎ = 300 m3. 

8.7.3. Pompowanie oczyszczające po zafiltrowaniu otworu 

 Pompowanie oczyszczające po zafiltrowaniu otworu może być wykonane pompą 

głębinową lub airliftem. Przed przystąpieniem do pompowania oczyszczającego po zafil-

trowaniu otworu zostanie ustabilizowane zwierciadło wody w otworze i zostaną wykonane 

pomiary położenia lustra wody. 

 Pompowanie oczyszczające po zafiltrowaniu należy prowadzić z maksymalną moż-

liwą do uzyskania wydajnością. Wskazane są przy tym pulsacyjne zmiany wydajności, po-

wodujące gwałtowne udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek pyla-

stych. Orientacyjnie czas trwania pompowania oczyszczającego szacować można na kilka 

godzin. 
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 Podczas pompowania oczyszczającego po zafiltrowaniu musi być prowadzona cią-

gła, automatyczna rejestracja parametrów, tj.: wydajności, położenia dynamicznego zwier-

ciadła wody, temperatury eksploatowanej solanki. Na podstawie wyników uzyskanych 

z pompowania oczyszczającego ustalone zostaną parametry dla pompowania pomiaro-

wego. 

 Szczegółowa instrukcja dotycząca metody i sposobu przeprowadzenia pompowania 

oczyszczającego i ewentualnych zabiegów usprawniających, zostanie opracowana przez 

hydrogeologa nadzorującego po wykonaniu otworu. 

 Czas trwania pompowania szacuje się na około 5 godzin lub do uzyskania na wy-

pływie wody klarownej, bez śladów zawiesiny. Przy założeniu uzyskania maksymalnej wy-

dajności otworu wynoszącej 30 m3/h, podczas pompowania oczyszczającego po zafiltro-

waniu zostanie wypompowane około 150 m3 wody: 

𝑄𝑤 = 30
𝑚3

ℎ
⋅ 5ℎ = 150 m3. 

 Solanka z pompowania oczyszczającego będzie gromadzona w specjalnie do tego 

przygotowanym dole zrzutowym, podobnie jak z wcześniejszych pompowań. 

8.7.4. Pompowanie pomiarowe  

 Przed przystąpieniem do pompowania pomiarowego zostanie ustabilizowane zwier-

ciadło wody w otworze i wykonane zostaną pomiary położenia lustra wody. 

 Po oczyszczeniu otworu przewiduje się przeprowadzenie próbnego pompowania za 

pomocą pompy głębinowej, przy trzech ustalonych wydajnościach pomiarowych (bez 

przerw pomiędzy nimi): 

  Q1 = 1/3 Qmax,  Q2 = 2/3 Qmax,  Q3 = Qmax, 

gdzie Qmax – wydajność maksymalna ustalona przez nadzór geologiczny na podstawie wy-

ników z pompowania oczyszczającego. 

 Ostateczne wydajności poszczególnych stopni oraz czas trwania pompowania po-

miarowego zostaną ustalone przez nadzór geologiczny na podstawie wydajności otworu 

uzyskanej podczas pompowania oczyszczającego. Wstępnie zakłada się czas trwania pom-

powania na nie mniej niż: 22 godziny (trzy stopnie pompowania, ok. 5 godzin na pierw-

szym i drugim stopniu oraz ok. 12 godzin na trzecim stopniu).  

Na czas pompowania pomiarowego wykonawca wierceń powinien zapewnić co najmniej: 

− pompę głębinową o wydajności co najmniej 30 m3/h przy wysokości podnoszenia 

około 150 m. Pompa będzie zapuszczona w rurach  133/8" na głębokość około 100 

m. Pompa powinna być odporna na temperaturę około 45oC i solankę o mineraliza-

cji około 90 g/dm3, 

− skrzynię przelewową (około 2 m3) z przelewem prostokątnym, 

− zbiornik stalowy otwarty o pojemności 30-40 m3 do odbioru wody wypompowywa-

nej z otworu i kontrolnego pomiaru średniego wydatku wody, 

− zbiornik otwarty w postaci dołu wyłożonego folią dobrze zaizolowany przed prze-

ciekaniem do magazynowania wypompowywanej wody (podrozdział 8.9.3), 
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− ciągłą, automatyczną rejestrację parametrów pompowania, tj.: wydajności eksploa-

tacyjnej, położenia dynamicznego zwierciadła wody, temperatury eksploatowanej 

wody termalnej na wypływie z otworu. 

 Wstępnie zakłada się następujący program pompowania pomiarowego w otworze 

Smyków GT-1: 

1. I stopień próbnego pompowania: 

− wydajność Q1 = ok. 10 m3/h, 

− czas trwania pompowania – około 5 h lub do ustabilizowania zwierciadła wody 

w otworze, 

− możliwość wypompowania około ok. 50 m3 wody. 

2. II stopień próbnego pompowania: 

− wydajność Q2 = 20 m3/h, 

− czas trwania pompowania – około 5 h lub do ustabilizowania zwierciadła wody 

w otworze, 

− możliwość wypompowania około 100 m3 wody. 

3. III stopień próbnego pompowania: 

− wydajność Q3 = ok. 30 m3/h, 

− czas trwania pompowania – około 12 h lub do ustabilizowania zwierciadła 

wody w otworze, 

− możliwość wypompowania około 360 m3 wody. 

 Podczas pompowania pomiarowego utworów pstrego piaskowca górnego w otwo-

rze Smyków GT-1 może być wyeksploatowanych około 510 m3 solanki, która będzie gro-

madzona w przygotowanym wcześniej szczelnym dole zrzutowym. 

 Dokumentacja badań z otworu Smyków GT-1 w postaci rejestracji parametrów 

technicznych, technologicznych i hydrogeologicznych będzie prowadzona przez dozór 

geologiczny w laboratorium polowym. Szczegółowe wyniki prowadzonych obserwacji 

i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte w dokumentacji otworo-

wej. Materiały z dokumentacji otworowej wykorzystane zostaną do wykonania dokumen-

tacji hydrogeologicznej. 

8.7.6. Laboratorium kontrolno-pomiarowe typu „mud logging” 

 Podczas pogłębiania otworu należy na bieżąco prowadzić obserwacje płynów, 

ubytki płuczki wiertniczej, objawy zgazowania (metan, siarkowodór lub inne gazy), do-

pływy wód złożowych. W tym celu w trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewi-

duje się zainstalowanie laboratorium kontrolno-pomiarowego typu „mud logging”. Jego 

zadaniem będzie wykonywanie na bieżąco następujących prac: 

− rejestracja postępu wiercenia oraz parametrów technologicznych wiercenia: głębo-

kości otworu, głębokości i lokalizacji świdra, nacisk na świder, ciężar na haku, ob-

roty stołu wiertniczego, moment obrotowy stołu, 
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− rejestracja parametrów płuczki wiertniczej: bilans płuczki, natężenie wypływu 

płuczki, ciśnienie tłoczenia płuczki, gęstość i temperaturę płuczki wchodzącej i wy-

chodzącej, objętość płuczki w zbiornikach, 

− monitorowanie całkowitej zawartości gazów palnych w płuczce wiertniczej i przy-

pływów gazu, 

− monitorowanie zawartości siarkowodoru H2S w płuczce wiertniczej, 

− monitorowanie obecności gazów, 

− monitorowanie zaników płuczki wiertniczej, dopływów wód podziemnych. 

8.8. Zakres badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne próbek okruchowych i rdzeni 

 Z rdzeni, a w razie potrzeby także z wyselekcjonowanych próbek okruchowych, zo-

staną wykonane szlify cienkie do specjalistycznych badań petrologicznych i stratygraficz-

nych. Badania petrograficzne obejmować będą: skład petrograficzny skał, rodzaj lepiszcza 

oraz sposób wypełnienia przestrzeni międzyporowych, formę i rodzaj obtoczenia ziaren.  

 Rdzenie posłużą do określenia porowatości efektywnej (otwartej), określenia prze-

puszczalności, ewentualnie dobrania składu i receptury cieczy kwasującej. 

 Z rdzeni należy pobrać próby, co około 5 m lub ze zmiany litologicznej i wykonać 

około 15 oznaczeń porowatości i przepuszczalności. Oznaczenia zawartości węglanów na-

leży wykonać na każdej z prób okruchowych oraz na rdzeniach wiertniczych. Z interesują-

cych interwałów pobrać próby do badań petrograficznych. Zakłada się wykonanie około 15 

szlifów do światła przechodzącego. Zakłada się również wykonanie 15 analiz RTG dyfrak-

tometrycznych (proszkowe, ewentualnie sedymentowane). W przypadku wątpliwości co do 

stratygrafii osadów zakłada się wykonanie około 5 oznaczeń mikropaleontologicznych. 

Badania laboratoryjne próbek wody termalnej i gazów w niej rozpuszczonych 

 W trakcie trwania prób i testów złożowych oraz po zakończeniu robót geologicz-

nych wykonane zostaną następujące badania laboratoryjne próbek wody: 

− badania właściwości fizykochemicznych (3 próbki), 

− badania izotopowe (1 próbka),  

− badania radiochemiczne: stężenie radonu, radu, uranu, toru oraz całkowitej aktyw-

ności promieniotwórczej  i  (1 próbka), 

− badania mikrobiologiczne (1 próbka). 

Zakres badań składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych wody termal-

nej powinien obejmować oznaczenia: 

− odczynu pH, potencjału Eh (redox), tlenu rozpuszczonego, temperatury, przewod-

nictwa elektrolitycznego właściwego, kwasowości, zasadowości, zapachu, barwy, 

− twardości wody (ogólnej, węglanowej i niewęglanowej), zasadowości, mineraliza-

cję ogólna, krzemionkę jako SiO2, 

− makroelementów: jony siarczanowy SO4
2-, chlorkowy Cl-, wodorowęglanowy 

HCO3
-, sodu Na+, potasu K+, wapnia Ca2+, magnezu Mg2+, 
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− mikroelementów: bor B, fluor F-, brom Br-, fosfor P jako HPO4
2-, azotany NO2-, 

azotyny NO3-, żelazo ogólne Fe, ołów Pb2+, arsen As2+, glin Al3+, jon amonowy 

NH4
+, mangan Mn2+, stront Sr2+, bar Ba2+, cynk Zn2+, nikiel Ni2+, wanad V2+, chrom 

Cr2+, kadm Cd2+, molibden Mo2+, tytan Ti2+, kobalt Co2+, miedz Cu2+, lit Li+, jod I, 

selen Se,  

− mikrozanieczyszczeń: cyjanki, fenole, pestycydy, detergenty, TOC, WWA, 

− składników gazowych: siarkowodoru H2S, tlenu O2, dwutlenku węgla CO2, węglo-

wodorów gazowych, gazów szlachetnych. 

8.9. Przewidywana wydajność dopływu wód do otworu, jakość wody odpom-

powywanej z otworu wiertniczego oraz sposób jej odprowadzania 

8.9.1. Przewidywana wydajność dopływu wód do otworu 

Obliczenia wstępne przewidywanej wydajności wód termalnych z warstw triasu dol-

nego w rejonie planowanych prac geologicznych wykonano w oparciu o dane przedsta-

wione w „Atlasie zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku”. 

Parametry techniczne otworu Smyków GT-1, ujmującego poziom triasu dolnego, 

przyjęte do obliczeń przedstawiają się następująco: 

d – średnica filtra z obsypką- 0,444 m, 

l – długość części czynnej filtra - 54 m, 

m – miąższość utworów wodonośnych (w profilu triasu dolnego w rejonie Smykowa 

według „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku”) – 

75 m, 

T – przewodność hydrauliczna (w utworach triasu dolnego w rejonie Wólki Smolanej 

według „Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku”) – 

10*10-5 m2/s. 

Szacunkową wydajność dopuszczalną projektowanego otworu Smyków GT-1 obli-

czono ze wzoru: 

dopdop vldQ = 14,3
 

dopv
 - prędkość dopuszczalna dopływu wody do otworu obliczona wzorem Si-

chardta:  

𝑣𝑑𝑜𝑝 =
√𝑘

15
 

k - współczynnik filtracji 

m

T
k =  

Wzór Sichardta, który wyprowadzony został metodami empirycznymi dla utworów 

porowych, daje wyniki szacunkowe i zaniżone w przypadku stosowania go w warunkach 

przepływu szczelinowo-porowego. Doświadczenia z badań hydrogeologicznych prowa-

dzonych w Polsce wskazują, że prędkość dopuszczalna otrzymana przy wykorzystaniu tego 

wzoru dla utworów zwięzłych może być zwiększona co najmniej 1,5-krotnie bez 
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niebezpieczeństwa co do trwałości otworu wiertniczego i stabilności dopływu z ujętego 

poziomu wodonośnego. Z tego względu do obliczeń prędkości dopuszczalnej wprowa-

dzono współczynnik zwiększający (mnożnik 1,5). A zatem dla analizowanego otworu ob-

liczenia wydajności dopuszczalnej przedstawiają się następująco: 

𝑘 =
𝑇

𝑚
=

0,0001

75
= 0,00000133 m/s 

𝑣𝑑𝑜𝑝 =
1,5 ∙ √𝑘

15
=

1,5 ∙ √0,00000133𝑚/𝑠

15
= 0,42 m/h 

𝑄𝑑𝑜𝑝 = 3,14 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑣𝑑𝑜𝑝 = 3,14 ⋅ 0,444 ⋅ 54 ⋅ 0,42 = 31,30 m3/h. 

Obliczona wydajność dopuszczalna projektowanego otworu Smyków GT-1 w utwo-

rach jury dolnej przy przyjętych parametrach wynosi 31,3 m3/h.  

Ze względu na słabe rozpoznanie wykształcenia utworów wodonośnych na obszarze 

projektowanych robót i wstępny charakter przedstawionych powyżej obliczeń przewiduje 

się wydajność dopływu wód do otworu na poziomie około 30 m3/h.  

8.7.5. Polowe laboratorium geologiczne 

W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje się zainstalowanie polo-

wego laboratorium geologicznego którego zadaniem będzie: 

− określanie litologii i udziału procentowego poszczególnych typów skał w próbkach 

okruchowych, 

− oznaczanie zawartości węglanów w próbkach okruchowych i rdzeniach wiertni-

czych, 

− tworzenie aktualnego profilu stratygraficzno-litologicznego, 

− opis próbek i skrzynek do składowania próbek okruchowych i rdzeni wiertniczych. 

8.9.2. Przewidywana jakość odpompowywanej wody 

 Woda termalna z utworów triasu dolnego wydobywana otworem Smyków GT-1 

będzie miała temperaturę około 30oC. Jej mineralizacja ogólna będzie wynosiła około 90 

g/dm3. Wydobywana woda najpewniej będzie typu siarczanowego. 

8.9.3. Sposób odprowadzania odpompowywanej wody 

 Odpompowywane wody złożowe magazynowane będą przejściowo w dole zrzuto-

wym, który zostanie wykonany na terenie planowanych robót geologicznych. W trakcie 

pompowania oczyszczającego przewiduje się wypompowanie ok. 600 m3 wody (podroz-

działy 8.7.2 i 8.7.3), natomiast w trakcie pompowania pomiarowego przewiduje się wy-

pompowanie ok. 510 m3 wody (podrozdział 8.7.4). Łącznie zakłada się wypompowanie ok. 

1100 m3 wody złożowej, która będzie zmagazynowania w dole zrzutowym. Aby nie spo-

wodować ograniczenia niezbędnego zakresu badań prowadzonych w czasie pompowania 

pomiarowego, projektowany dół zrzutowy powinien posiadać objętość nie mniej niż 1500 

m3. 

 Wody złożowe zdeponowane w dole zrzutowym poddawane będą procesom paro-

wania i rozcieńczania wodami opadowymi. W zależności od ładunku soli zawartego w tych 
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wodach podjęte zostaną dalsze decyzje co do ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

Ze względu na wysoką prognozowaną mineralizację, konieczna będzie najprawdopodob-

niej selektywna utylizacja wód termalnych przez uprawiony podmiot. 

9. Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi ad-

ministracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekaza-

nia 

Zgodnie z Art. 82 ust. 1 pkt. 4 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 2020, poz. 

1064) podmiot, który wykonuje roboty geologiczne na podstawie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu robót geologicznych, ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych oraz ich wyników. Podmiot który wykonuje ro-

boty geologiczne w celu między innymi poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin 

lub wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, a także określania warun-

ków hydrogeologicznych, ma obowiązek bieżącego przekazywania Państwowej Służbie 

Geologicznej danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym ro-

bót geologicznych w terminie nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania. 

Zgodnie z art. 2, pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 paździer-

nika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, 

poz. 2017) próbki okruchowe oraz rdzenie wiertnicze uzyskane w wyniku wiercenia otworu 

Smyków GT-1 należą do próbek trwałego przechowywania i podlegają przekazaniu Pań-

stwowej Służbie Geologicznej. Zakres, formę i tryb przekazywania próbek oraz zakres, for-

mat i tryb przekazywania danych geologicznych określa § 12 i § 14 ust. 1 pkt. 6 rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji 

z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. 2015, poz. 903). Zgod-

nie z ww. Rozporządzeniem przekazaniu podlegają próby okruchowe w ilości co najmniej 

½ objętości próby oraz rdzenie wiertnicze w ilości nie mniejszej niż ½ rdzenia przeciętego 

zgodnie z płaszczyzną równoległą do osi walca, pozostające wstanie nienaruszonym, bez 

śladów opróbowania tej części rdzenia 

W czasie prowadzonych robót geologicznych pobrane zostaną próbki badań wody 

termalnej i gazu do badań laboratoryjnych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania infor-

macji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2017) próbki wody i gazu należą do próbek czaso-

wego przechowywania i nie podlegają przekazaniu Państwowej Służbie Geologicznej. 

10. Etapy i harmonogram prac 

Przedsięwzięcie realizowane będzie jednoetapowo. Termin rozpoczęcia robót geolo-

gicznych określi Inwestor. Roboty wiertnicze mogą być rozpoczęte po zatwierdzeniu ni-

niejszego projektu robót geologicznych i spełnieniu pozostałych wymogów wynikających 

z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020, poz. 1064). Harmonogram projekto-

wanych robót geologicznych obejmuje następujące czynności: 

• Prace wiertnicze – około 10 miesięcy, w tym  
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a. prace przygotowawcze 3 miesiące 

b. montaż urządzenia i wiercenie otworu, w tym ba-

dania hydrogeologiczne, geofizyczne i inne 

6 miesięcy 

c. demontaż i rekultywacja terenu 1 miesiąc 

• opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – 6 miesięcy 

Wnioskuje się o zatwierdzenie niniejszego Projektu robót geologicznych na wykona-

nie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejsco-

wości Wólka Smolana na okres 5 lat, tj. 60 miesięcy. 

11. Oddziaływanie zamierzonych prac związanych z wykonaniem otworu 

wiertniczego na środowisko 

Przewiduje się wystąpienie niewielkich wpływów na środowisko, w otoczeniu projek-

towanego otworu Smyków GT-1. W szczególności możliwe jest wystąpienie następujących 

zagrożeń dla środowiska naturalnego: 

− zanieczyszczenie gleby i zmiana topografii terenu, 

− zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

− zagrożenie hałasem i wibracjami, 

− zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, 

− powstawanie odpadów. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

 Z terenu, w granicach którego zlokalizowane zostanie urządzenie wiertnicze 

oraz zaplecze socjalno-techniczne wiertni należy usunąć warstwę gleby (humusu) i zmaga-

zynować ją w formie pryzmy, bądź wału. 

 W przypadku budowy „dołu urobkowego” jego wnętrze należy wyłożyć szczelnym 

materiałem izolacyjnym (folia) o odpowiednich parametrach w celu zapobieżenia przed 

przesączaniem zanieczyszczeń do ziemi.  

 Wiertnie należy wyposażyć również w szczelne zbiorniki płuczkowe oraz zbiorniki 

do magazynowania wody złożowej wynoszonej z otworu podczas zabiegów pompowania 

oczyszczającego i pompowania próbnego. 

 Należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie realizacji robót geologicznych nie 

dopuścić do wycieku substancji niebezpiecznych do ziemi. W przypadku zaistnienia sytu-

acji awaryjnych, np. niekontrolowanego wycieku paliwa, należy jak najszybciej wezwać 

specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej. 

Oddziaływanie na przyrodę 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie przewiduje się pogorszenia stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony, 

położonych w najbliższym sąsiedztwie obszarów Natura 2000 oraz wystąpienia zaburzeń 

spójności i integralności całej sieci Natura 2000. Analogiczne siedliska znajdują się w po-

bliżu miejsca planowanej inwestycji, w związku z czym w okresie trwania inwestycji będą 
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one stanowiły doskonałe siedlisko zastępcze dla roślin i zwierząt. W związku z tym roboty 

geologiczne nie spowodują chwilowych lub trwałych zmian w funkcjonowaniu kluczo-

wych czynników ekologicznych warunkujących trwałość siedlisk przyrodniczych. Zakres 

prac związanych z realizacją inwestycji nie wpłynie na pogorszenie siedlisk, a także na ga-

tunki, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000, nie zredukuje obszaru wystę-

powania kluczowych gatunków i nie zredukuje liczebności kluczowych gatunków, jak rów-

nież nie naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których wyznaczono 

sieć obszarów Natura 2000. Prace objęte projektem robót geologicznych nie zmniejszą róż-

norodności obszarów Natura 2000, nie spowodują zaburzeń, które wpłynęłyby na wielkość 

populacji, zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami dla których 

utworzono obszary Natura 2000 oraz nie spowodowały ich fragmentacji. 

Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

 Wykonywanie prac wiertniczych przy prawidłowym wierceniu otworu nie będzie 

miało wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. Celem zabezpieczenia ich przed za-

nieczyszczeniem wykonawca wierceń podejmie następujące działania: 

− stosowane będą odpowiednie urządzenia i technologie w celu ograniczenia powsta-

wania nadmiernej ilości zanieczyszczonych wód opadowych i ścieków, 

− przewiduje się, że zanieczyszczone wody opadowe i potencjalne ścieki przemy-

słowe ujęte będą do metalowych zbiorników i sukcesywnie wywożone do upraw-

nionego odbiorcy, a w razie konieczności będą oczyszczane na terenie wiertni, 

− przechowywanie materiałów płuczkowych odbywać się będzie w specjalnie do tego 

celu przystosowanych magazynach lub odpowiednio przygotowanych miejscach 

eliminując możliwość wypłukania przez opady atmosferyczne, 

− przewiercane horyzonty wodonośne zostaną całkowicie zabezpieczone poprzez ru-

rowanie i cementowanie przestrzeni pierścieniowej, 

− pompowania pomiarowe projektowanego otworu i jego próbna eksploatacja nie po-

winna spowodować obniżenia zwierciadła wody w pobliskich ujęciach wód pod-

ziemnych, 

− ścieki socjalno-bytowe magazynowane będą w szczelnych bezodpływowych zbior-

nikach i sukcesywnie wywożone przez odbiorcę, który posiada odpowiednie ze-

zwolenie. 

 Wiertnia nie oddziałuje na wody podziemne i powierzchniowe poprzez pobór wody 

(w trakcie wiercenia). Dla potrzeb wiertni wymagana jest niewielka ilość wody średnio 

około 30 m3/d, która używana będzie do celów pitnych, o ile będzie odpowiedniej jakości, 

socjalno-bytowych załogi oraz dla potrzeb technologicznych wiercenia. Woda pochodzić 

będzie z sieci wodociągowej lub będzie dowożona.  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego otworu Smyków GT-1 znajduje się 

ujęcie wód podziemnych o nr CBDH 7770052 – POLE-NAMIOTOWE-S1, o głębokości 

28,0 m. W celu ochrony tego ujęcia przed wpływem wiercenia projektowanego otworu 

Smyków GT-1, projektuje się monitoring głębokości zwierciadła wody w studni. Pomiary 

należy prowadzić z częstotliwością 2 razy na dobę w czasie wiercenia otworu w interwale 
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0,0 – 50,0 m. W przypadku stwierdzonych wahań zwierciadła wód w ujęciu, konieczne bę-

dzie zastosowanie płuczki wiertniczej z blokatorami. 

Mając na uwadze powyższe założenia, nie przewiduje się oddziaływania projekto-

wanego otworu na istniejące ujęcia wód podziemnych. 

 Wypompowywana z otworu woda złożowa, ewentualnie samoczynnie wypływa-

jąca w trakcie opróbowań, nie będzie oddziaływać na wody podziemne i powierzchniowe, 

ponieważ gromadzona będzie na terenie wiertni w zbiorniku w postaci dołu wyłożonego 

folią, dobrze zaizolowanego przed przeciekaniem, a następnie będzie sukcesywnie utylizo-

wana w sposób opisany w podrozdziale 8.9.3. 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 Projektowane prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu Smyków GT-1 

będą wywierać ujemny wpływ na klimat akustyczny, przy czym wpływy te będą miały cha-

rakter okresowy i ograniczony. Źródłem hałasu będzie praca silników urządzenia wiertni-

czego, pomp płuczkowych, generatorów, a także funkcjonowanie bazy wiertniczej. Pod-

czas prowadzenia prac wiertniczych tj. przez okres około 6 miesięcy, należy zakładać pracę 

urządzenia wiertniczego, a tym samym powstawanie hałasu, przez 24 godziny na dobę. 

Na podstawie rzeczywistych pomiarów natężenia hałasu wokół urządzenia wiertniczego 

o mocy silników napędowych: wyciągu wiertniczego, pomp płuczkowych, agregatu prądo-

twórczego, podobnych do urządzenia planowanego do zastosowania przy prowadzeniu 

prac wiertniczych stwierdzono, że poziom dźwięku pomierzony przy poszczególnych źró-

dłach hałasu wynosił: dla silnika wiertnicy – 87 dB (A), dla silnika pompy płuczkowej – 

98 dB (A) oraz dla agregatu prądotwórczego – 85 dB (A). Rozkład izolinii dźwięku wokół 

typowego otworu wiertniczego wykazał poziom dźwięku 55 dB (A) w odległości 100-120 

m od źródła dźwięku, około 47 dB (A) w odległości około 150-200 m od źródła oraz około 

36 dB (A) w odległości do około 300 m od źródła.  

 Przepisy prawne regulujące sprawy oceny uciążliwego oddziaływania hałasu w śro-

dowisku zewnętrznym, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 

2014, poz. 112). Na podstawie tego Rozporządzenia oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, 

przyjmuje się następujące dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A przenikające 

do środowiska zewnętrznego, a występujące na terenach podlegających ochronie akustycz-

nej: dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: - w porze 

dziennej 50 dB, - w porze nocnej 40 dB. 

Najbliższe obszary podlegające ochronie akustycznej – dom jednorodzinny w są-

siedztwie projektowanego otworu występują w odległości blisko 300 m w kierunku zachod-

nim. Na podstawie danych zawartych w powyższym akapicie - poziom dźwięku wokół ty-

powego otworu wiertniczego na poziomie około 36 dB (A) w odległości do około 300 m 

od źródła oraz dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku w obszarze zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej: - w porze dziennej 50 dB, - w porze nocnej 40 dB, można przy-

puszczać że projektowany otwór geotermalny nie będzie oddziaływać negatywnie na ob-

szary ochrony akustycznej. Jednakże zakłada się, że w przypadku stwierdzenia zbyt 
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wysokiego poziomu hałasu w sąsiedztwie wiertni ustawione zostaną ekrany dźwięko-

chłonne wokół placu wiertni. Ekrany dźwiękochłonne będą dostarczone i zamontowane 

przez wykonawcę prac wiertniczych w taki sposób, aby nie występowały przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

Oddziaływanie na powietrze 

 Projektowane prace wiertnicze, związane z wykonaniem otworu Smyków GT-1 

będą wywierać niewielki ujemny wpływ na powietrze. Oddziaływanie planowanych prac 

na powietrze atmosferyczne będzie miało charakter okresowy, ograniczony do około 6 mie-

sięcy. W tym czasie ciągła praca urządzenia wiertniczego i pomp płuczkowych napędza-

nych silnikami spalinowymi może powodować emisję do atmosfery zanieczyszczeń gazo-

wych, wśród których dominują tlenki azotu i dwutlenek siarki. Zasięg negatywnego od-

działywania na atmosferę wynosi maksymalnie do 300 m od źródła emisji. 

 Wiertnie zaliczane są do słabych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Pomimo pro-

gnozy niewielkiego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza związanej z planowanym 

wierceniem otworu, skala ewentualnych zanieczyszczeń powietrza nie będzie miała istot-

nego wpływu na stan powietrza w rejonie jego lokalizacji, pod warunkami prowadzenia 

prac zgodnie z zasadami dobrej praktyki i przestrzegania przepisów prawnych. 

 Wzrost emisji niezorganizowanej – podwyższone stężenie dwutlenku siarki, tlen-

ków azotu i pyłu zawieszonego, może mieć miejsce jedynie w najbliższym otoczeniu placu 

wokół otworu i nie spowoduje ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

poza terenem przedsięwzięcia. W trakcie prowadzenia wiercenia wystąpią jedynie źródła 

emisji niezorganizowanej. Nie są one objęte uregulowaniami prawnymi ujętymi w rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 z późn. zm.). 

Gospodarka odpadami 

W wyniku prowadzenia robot wiertniczych i procesów technicznych wytworzone 

będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wszystkie powstające na terenie 

wiertni odpady przechowywane będą w odpowiednich zbiornikach i pojemnikach celem 

zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska. 

Magazynowanie odpadów wiertniczych odbywać się będzie w stalowych zbiornikach 

będących na wyposażeniu wiertni. Odpompowywane wody złożowe będą magazynowane 

w szczelnym dole zrzutowym. Pozostałe odpady w tym również niebezpieczne magazyno-

wane będą w szczelnych pojemnikach stalowych przystosowanych do tego celu i opisa-

nych kodem danego odpadu. Gospodarowanie odpadami zostanie zlecone podmiotom, 

które posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie go-

spodarowania tymi odpadami. 
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12. Rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku przeprowa-

dzonych robót geologicznych 

 W wyniku robót geologicznych zostanie sporządzona dokumentacja hydrogeolo-

giczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych. Szczegółowy zakres do-

kumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziem-

nych przedstawiony został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynier-

skiej (Dz. U. 2016, poz. 2033). 

 W przypadku braku dopływu wody złożowej do otworu Smyków GT-1 zostanie 

sporządzona inna dokumentacja geologiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środo-

wiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016, 

poz. 2023).  
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13. Uwagi końcowe, podsumowanie 

1. Celem projektowanych robót geologicznych jest odwiercenie otworu Smyków GT-

1 na terenie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 580, obręb 0010 Wólka Smolana 

w miejscowości Wólka Smolana dla rozpoznania występowania i wykształcenia 

utworów wodonośnych, określenia parametrów hydrogeologicznych perspekty-

wicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury 

w utworach triasu dolnego. 

2. W ramach projektowanych robót geologicznych zakłada się odwiercenie otworu 

Smyków GT-1 do głębokości 1220,0 m (+/-10%) oraz wykonanie badań hydrogeo-

logicznych w utworach pstrego piaskowca górnego. 

3. Niniejszy Projekt robót geologicznych zawiera szczegółowy zakres, rodzaj, harmo-

nogram, przestrzeń projektowanych robót geologicznych oraz przedsięwzięć ko-

niecznych ze względu na ochronę środowiska. 

4. Wszelkie prace wiertnicze i badawcze będą odbywały się pod dozorem i nadzorem 

geologicznym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Po zakończeniu prac terenowych opracowana zostanie dokumentacja hydrogeolo-

giczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych. 

6. Wykonawca robót geologicznych zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru rozpo-

częcia robót geologicznych właściwym organom, o których mowa w art. 81 ust. 1 

Prawa geologicznego i górniczego. 

7. Zakres, sposób i termin przekazania danych geologicznych powinien uwzględniać 

wymogi wynikające z art. 82 ust. 5 i 6 Prawa geologicznego i górniczego oraz § 12 

i § 14 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przekazywania 

informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. 

2015, poz.903). 

8. Wnioskuje się o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na okres 60 miesięcy 

licząc od daty jego zatwierdzenia. 
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