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1. Wstęp
„Projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
termalnych Wołczyn VIIA” został opracowany na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn. Projekt jest załącznikiem do „Wniosku
o wydanie koncesji na rozpoznanie wód termalnych ujętych otworem "Wołczyn VIIA"
w miejscowości Wołczyn, gmina Wołczyn, powiat kluczborski, województwo opolskie".
Otwór "Wołczyn VIIA" wykonany został w 1981 r., w miejscowości Wołczyn, jako otwór
badawczy w ramach realizacji "Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych
w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej" (BelcarzRolewska L., Kołaczkowski M., Koślacz R., Nowacki F., Przybyłek J., 1988). Zasoby
eksploatacyjne otworu ustalone zostały w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód
podziemnych z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz czerwonego spągowca
w otworze Wołczyn VIIA” (Koślacz R., Raczmański J., 1989; Kołaczkowski M., Koślacz R.,
1991), w ilości 7,6 m3/h przy depresji 28,8 m, na rzędnej 156,57 m n.p.m. Zatwierdzono je
w kat. "C" decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydaną
dnia 08.11.1991 r., znak: KDH/013/5521/90 (zał. 12).
Od chwili wykonania odwiert „Wołczyn VIIA” nie był eksploatowany.
„Projekt prac geologicznych na rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
termalnych Wołczyn VIIA” opracowany został na podstawie materiałów archiwalnych
znajdujących się w Centralnym Archiwum Geologicznym w Warszawie i w archiwum
geologicznym Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Inwestor uzyskał zgodę na wykorzystanie
materiałów archiwalnych na podstawie wniosku złoŜonego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 22.06.2005 r. "w sprawie rozporządzania prawem do informacji
geologicznej

za

wynagrodzeniem

oraz

udostępniania

informacji

geologicznej

wykorzystywanej nieodpłatnie" (Dz. U. Nr 116, poz. 982 z późniejszymi zmianami). Do
opracowania projektu wykorzystane zostały równieŜ inne opracowania archiwalne,
opracowania publikowane (rozdz. 5) oraz dane udostępnione przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn.

2. Cel projektowanych prac
Zasoby eksploatacyjne ujęcia "Wołczyn VIIA" zatwierdzone zostały decyzją Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydaną dnia 08.11.1991 r., znak:
KDH/013/5521/90 (zał. 12). W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006
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roku w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych
oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ
lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 32, poz. 220
z późniejszymi zmianami), do złóŜ wód termalnych zalicza się wody podziemne, występujące
we wszystkich jednostkach geologicznych, z których wydobywana woda na wypływie ma
temperaturę co najmniej 20 °C.
Celem prac geologicznych jest sprawdzenie stanu technicznego otworu „Wołczyn
VIIA”, określenie warunków hydrochemicznych i hydrodynamicznych w otworze oraz
ustalenie zasobów eksploatacyjnych. W tym celu planuje się przeprowadzenie robót
geologicznych, testów hydrodynamicznych oraz badań wody.
Zaprojektowane i wykonane badania będą podstawą do sporządzenia dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem
„Wołczyn VIIA”. Jej treść musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
03.10.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673).

3. Zapotrzebowanie na wodę i planowany sposób jej wykorzystania
Wg Inwestora zapotrzebowanie na wodę wynosi około 10 m3/h. Inwestor wstępnie
przewiduje, Ŝe woda wykorzystywana będzie do celów rekreacyjnych. Planowana jest
budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym przede wszystkim basenu. W rejonie
Wołczyna nie ma tego typu obiektów.
Opinia wydana w 1990 roku przez Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu (d. Instytut
Medycyny Uzdrowiskowej) (zał. 11), daje podstawę do planowania wykorzystania wody
z odwiertu „Wołczyn VIIA” takŜe do celów balneologicznych.
Ostateczna decyzja o sposobie wykorzystania wody z odwiertu „Wołczyn VIIA”
zostanie podjęta przez Inwestora po uzyskaniu wyników badań stanu technicznego otworu,
ustaleniu jego zasobów eksploatacyjnych i jakości ujętej wody.
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4. Podstawa prawna wykonania projektu
1. Ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z dnia 04.02.1994 r. (tekst jednolity z 2005 r. –
Dz. U. nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa "Prawo wodne" (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi
zmianami).
3. Ustawa z dnia 10.07.2008 r. "o odpadach wydobywczych" (Dz. U. nr 138, poz. 865
z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. "o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko" (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. nr 70, poz. 821).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac
geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1777).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie gromadzenia
i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1780).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i

higieny

pracy,

prowadzenia

ruchu

oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpoŜarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109, poz. 961).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.06.2005 r. w sprawie rozporządzania
prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji
geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. nr 116, poz. 982 z późniejszymi
zmianami).
11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.06.2005 r. w sprawie określenia
przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej
(Dz. U. nr 116, poz. 983).
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12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoinŜynierskie (Dz. U. nr 201, poz. 1673).
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.02.2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych
zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych,
a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do
kopalin podstawowych (Dz. U. nr 32, poz. 220 z późniejszymi zmianami).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 r. w sprawie zakresu badań
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i
właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565).
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126, poz.878).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417).

5. Materiały wykorzystane do opracowania projektu
1. Belcarz-Rolewska L., Kołaczkowski M., Koślacz R., Nowacki F., Przybyłek J., 1988 –
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu,
trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej. Przedsiębiorstwo Geologiczne
PROXIMA S.A., Wrocław.
2. Biernat H., Kulik S., Noga B., Kosma Z., 2010 – Problemy korozji przy zatłaczaniu
wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie InŜynierskie, t. 8, z. 39, Gliwice.
3. Cincio Z., 1997 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Rychtal (767). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
4. Cincio Z., 1999 – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1: 50 000, arkusz Rychtal (767). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
5. Dziedziak J., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Rychtal (767). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
6. Gospodarczyk E., 1968 – Karta otworu wiertniczego Szymonków IG-1. Centralne
Archiwum Geologiczne, Warszawa.
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7. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na NiŜu
Polskim. Kraków.
8. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na NiŜu
Polskim. Kraków.
9. Górnik M., 1998 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Wołczyn (768). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
10. Haisig J., Wilanowski S., 1989 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1: 50 000, arkusz Kluczbork (805). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
11. Haisig J., Wilanowski S., 1990 – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1: 50 000, arkusz Kluczbork (805). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
12. Haisig J., Wilanowski S., 1996 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1: 50 000, arkusz Wołczyn (768). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
13. Haisig J., Wilanowski S., 1998 – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1: 50 000, arkusz Wołczyn (768). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
14. Kapuściński J., Nagy S., Długosz P., Biernat H., Bentkowski A., Zawisza L., Macuda J.,
Bujakowska K., 1997 – Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód termalnych i
energii geotermalnej oraz sposoby odprowadzania wód zuŜytych. Poradnik metodyczny.
Warszawa.
15. Kieńć D., 1997 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Pokój (804). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
16. Kołaczkowski M., Koślacz R., 1991 – Dokumentacja hydrogeologiczna - Ujęcie wody
podziemnej dla celów leczniczych z utworów środkowego i dolnego piaskowca oraz
czerwonego spągowca w Wołczynie. Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.,
Wrocław.
17. Kołaczkowski M., Raczmański J., 1977 – Projekt badań hydrogeologicznych dla
ustalenia zasobów wód podziemnych w rejonie kredy opolskiej. Przedsiębiorstwo
Geologiczne PROXIMA S.A., Wrocław.
18. Kondracki J., 1998 – Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
19. Koślacz R., Raczmański J., 1989 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód
podziemnych z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz czerwonego
PBG "GEOPROFIL" Sp. z o.o. ul. Friedleina 13, 30-009 Kraków tel./fax: 0-12 632-11-15

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Wołczyn VIIA”

9

spągowca w otworze Wołczyn VIIA. Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.,
Wrocław.
20. Liszkowski J., Kowalczyk A., Witkowski A., Liszkowska E., Rubin K., 1986 - Mapa
hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Kluczbork (56). Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa.
21. Liszkowski J., Kowalczyk A., Witkowski A., Liszkowska E., Rubin K., 1988 Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, arkusz Kluczbork (56).
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
22. Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusze: Rychtal, Byczyna, Pokój,
Kluczbork.
23. Michniewicz M., Mroczkowska B., Wojtkowiak A., Czerski M., 1986 - Mapa
hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Wrocław (55). Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa.
24. Michniewicz M., Mroczkowska B., Wojtkowiak A., Czerski M., 1987 – Objaśnienia do
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6. Warunki środowiskowe w rejonie ujęcia "Wołczyn VIIA"
6.1. PołoŜenie otworu "Wołczyn VIIA"
Otwór "Wołczyn VIIA" wykonany został w północnej części Wołczyna. Miejscowość
ta znajduje się w gminie Wołczyn, w powiecie kluczborskim, w województwie opolskim.
Szczegółowa lokalizacja otworu "Wołczyn VIIA" pokazana została na wyrysie z mapy
ewidencyjnej w skali 1:2000 (zał. 2a) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:10 000
(zał. 1).
Współrzędne geograficzne (WGS 84) otworu "Wołczyn VIIA":
szerokość geograficzna:

51° 01’ 32,4’’

długość geograficzna:

18° 02’ 53,7’’

rzędna terenu:

168,68 m n.p.m.

Współrzędne otworu "Wołczyn VIIA" w układzie „2000”:
X = 5 654 506,8 m
Y = 6 503 384,9 m

Otwór "Wołczyn VIIA" znajduje się w południowej części działki nr 29 (zał. 2a).
Działka stanowi własność gminy Wołczyn (zał. 2b). Między Gminą Wołczyn a Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie podpisana została umowa uŜyczenia
terenu działki do dnia 1 czerwca 2018 roku w celu wykonania niezbędnych prac związanych
z realizacją niniejszego projektu. Teren nieruchomości gruntowej, w granicach której
zlokalizowany został otwór "Wołczyn VIIA", pokrywają gleby klasy IV i V. Są to grunty
orne. Teren wokół otworu nie jest ogrodzony.

6.2. Zagospodarowanie terenu
Teren działki nr 29 jest aktualnie niezabudowany i niezagospodarowany. Są to grunty
orne. Od strony zachodniej przylegają do niej działki o numerach 9 i 228, od północy działka
o numerze 28, od strony wschodniej działka nr 30. Od południa działka nr 29 sąsiaduje
z nieruchomością gruntową nr 31. Działki nr 30 i 31 to gruntowe drogi polne, zaś działki 9
i 228 to droga asfaltowa z Wołczyna w kierunku miejscowości Krzywiczyny. Działkę
oznaczoną nr 28 stanowią grunty orne (zał. 2a).
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Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
obszaru

miejscowości

Wołczyn,

zatwierdzonego

uchwałą

Rady

Miasta

Wołczyn

nr XLVI/300/2002 z dnia 29.08.2002 roku, teren na którym wykonany został otwór "Wołczyn
VIIA" (działka nr 29) znajduje się w terenie oznaczonym symbolem L – drogi o znaczeniu
lokalnym. Uzyskanie przez Inwestora koncesji na rozpoznanie wód termalnych ze złoŜa wód
termalnych rozpoznanego w rejonie Wołczyna otworem "Wołczyn VIIA" będzie wprawdzie
sprzeczne z załoŜeniami mpzp ale nie stanowi przeszkody formalnej w ich realizacji. Jednak
ewentualne rozpoczęcie eksploatacji otworu "Wołczyn VIIA" wymagać będzie zmiany mpzp.

6.3. Stan środowiska
Charakterystykę środowiska okolic Wołczyna zawiera mapa sozologiczna (zał. 7).
Otwór "Wołczyn VIIA" wykonany został poza granicami obszarów chronionych
w ramach sieci Natura 2000. NajbliŜej terenu projektowanych prac zlokalizowane są dwa
obszary Natura 2000. Są to:
• Załęczański Łuk Warty (PLH100007) – ok. 40 km na północny-wschód,
• Grądy Odrzańskie (PLB02002) – ok. 35 km na południowy-zachód.
Obszary i obiekty chronione w gminie Wołczyn mają znaczenie regionalne i lokalne.
Znaczenie regionalne przyznano obszarom:
• Stobrawski Park Krajobrazowy połoŜony w południowej części gminy, na terenie sołectw
Wierzchy i Szum,
• Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie" połoŜony we wschodniej,
południowej i zachodniej części gminy, na terenie sołectw: Markotów DuŜy, Gierałcice,
Wąsice, Brynica, Wierzchy, Szum, Wierzbica Górna, Duczów Mały,
• rezerwaty przyrody "Komorzno" i "Krzywiczyny" połoŜone w północnej części gminy.
Znaczenie lokalne nadano pomnikom przyrody (7 obiektów występujących
w 5 sołectwach, w tym drzewa pomnikowe i głaz narzutowy), parkom (w 11 wsiach
i w Wołczynie) oraz obiektom cennym przyrodniczo i krajobrazowo (w tym 12 objętych
ochroną przez konserwatora zabytków).
Zaprojektowane prace badawcze nie będą oddziaływać na stan środowiska
naturalnego. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku oraz Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu wydali opinię, Ŝe przedsięwzięcie mające na celu rozpoznanie
zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych "Wołczyn VIIA" nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie Burmistrz Wołczyna
wydał postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
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środowisko oraz wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia.

7. Charakterystyka terenu badań
7.1. Morfologia i hydrografia terenu badań
Pod względem fizyczno-geograficznym otwór "Wołczyn VIIA" wykonany został
w północno-wschodniej części makroregionu o nazwie Nizina Śląska (318.5) (Kondracki J.,
1998).
Teren, na którym wykonany został otwór "Wołczyn VIIA" połoŜony jest w obrębie
mezoregionu 318.56 – Równina Oleśnicka (Kondracki J., 1998).
Równina Oleśnicka rozciąga się na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe
od Wzgórz Trzebnickich. Ten duŜy mezoregion o powierzchni 2350 km2 podzielony został na
cztery mikroregiony:
•

Równina Oleśnicko-Bierutowska (318.561),

•

Równina Psiego Pola (318.562),

•

Równina Jelczańska (318.563),

•

Równina Namysłowska (318.564).

Otwór "Wołczyn VIIA" wykonany został w obrębie Równiny Namysłowskiej. Równina
połoŜona jest pomiędzy Widawą a Stobrawą, na wschód od mikroregionu Równiny
Jelczańskiej. Jest to najbardziej lesista część mezoregionu Równiny Oleśnickiej, zajęta przez
Bory Namysłowskie (Kondracki J., 1998).
W rejonie ujęcia wody termalnej "Wołczyn VIIA" rzędna terenu waha się od 164 do
167 m n.p.m. Teren nachylony jest kierunku zachodnim, ku dolinie Odry. Przez Wołczyn
przepływa Wołczyński Strumień, będący prawobrzeŜnym dopływem Stobrawy. Otwór
"Wołczyn VIIA" wykonany został na prawym brzegu Wołczyńskiego Strumienia, w
odległości 350 metrów od jego koryta (zał. 1).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu
granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126, poz.878), rejon Wołczyna
znajduje się w regionie wodnym Środkowej Odry, administrowanym przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
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7.2. Budowa geologiczna rejonu projektowanych prac
Otwór „Wołczyn VIIA” wykonany został w obrębie monokliny przedsudeckiej (rys.
2).
W rejonie Wołczyna najstarszymi utworami poznanymi dzięki wierceniom są utwory
paleozoiku – permu (czerwony spągowiec) i dolnego karbonu (zał. 4). W rejonie tej
miejscowości mezozoiczne piętro strukturalne tworzą utwory triasu leŜące na utworach
permu lub karbonu dolnego i zapadające pod kątem około 2o ku północnemu zachodowi (zał.
3b,
zał. 4). MiąŜszość utworów triasu dolnego wynosi około 1000 m.
W rejonie Wołczyna utwory triasu przykryte są osadami czwartorzędowymi
o miąŜszości do 34 m (zał. 3a, zał. 4); w otworze "Wołczyn VIIA" rozpoznany profil osadów
czwartorzędu ma miąŜszość 16 m (zał. 8).
PoniŜej opisano litostratygrafię utworów biorących udział w budowie geologicznej
rejonu projektowanych prac. Opis opracowany został na podstawie "Dokumentacji
hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy
i triasu rejonu kredy opolskiej" (Belcarz-Rolewska L., Kołaczkowski M., Koślacz R.,
Nowacki F., Przybyłek J., 1988).

Karbon dolny
Ogniwo dolne karbonu zbudowane jest ze skał klastycznych. Tworzą go szarogłazy
z wkładkami zlepieńców oraz miejscami łupki.
W otworze "Wołczyn VIIA"

do utworów karbonu dolnego zaliczono szare piaskowce,

częściowo zlepieńcowate, w górnej części brunatne z wkładkami ciemnoszarych łupków
(zał. 8).

Perm – czerwony spągowiec
W skład utworów czerwonego spągowca wchodzą głównie brunatnoczerwone zlepieńcowate
piaskowce oraz rzadziej zlepieńce. W zlepieńcach najczęstszymi otoczakami są kwarc, lidyt,
granit, gnejs, piaskowiec, łupek i wapień. Sporadycznie występują równieŜ otoczaki skał
wulkanicznych.
W otworze "Wołczyn VIIA" utwory czerwonego spągowca reprezentowane są przez
brunatnoczerwone piaskowce z wkładkami brunatnego łupka i brunatnoczerwone zlepieńce
z wkładkami piaskowca brunatnego (zał. 8).
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Rys. 2. PołoŜenie otworu „Wołczyn VIIA” na tle geologicznego podziału regionalnego Polski
pozakarpackiej w planie podkenozoicznym (Narkiewicz M., Dadlez R., 2008)

Trias
W rejonie Wołczyna trias reprezentowany jest przez utwory pstrego piaskowca, wapienia
muszlowego, kajpru i retyku.

Środkowy i dolny pstry piaskowiec
Utwory środkowego i dolnego pstrego piaskowca wykształcone są w postaci brunatnoszarych
piaskowców róŜnoziarnistych. Miejscami piaskowce są zlepieńcowate lub występują
zlepieńce.

Wśród

piaskowców

zdarzają

się

wkładki

iłołupków
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i szarozielonych oraz wtrącenia łupków. Na kontakcie z retem znajdują się iłołupki zielone
z cienkimi wkładkami piaskowca.
W profilu otworu "Wołczyn VIIA" utwory środkowego i dolnego pstrego piaskowca stanowią
piaskowce brunatnoczerwone, szare i szarozielone, zlepieńcowate z nielicznymi wkładkami
iłołupka brunatnego, szarego i szarozielonego (zał. 8).

Górny pstry piaskowiec - ret
Osady retu moŜna podzielić na dolne i górne. Do utworów retu dolnego naleŜy zaliczyć
dolomity beŜowe z wkładkami anhydrytów szarych i margli. Na górny ret składają się margle
ciemnoszare i wapienie. Margle miejscami przechodzą w ilołupki ciemnoszare. Wapienie
występują w dolnej części profilu, w górnej zaś pojawiają się wkładki gipsu włóknistego.
W górnej części profilu retu w otworze "Wołczyn VIIA" stwierdzono wapienie szare
z wkładkami margli ciemnoszarych, zaś w dolnej dolomity beŜowoszare i beŜowe
z wkładkami margli ciemnoszarych i anhydrytów, rzadziej wapieni (zał. 8).

Wapień muszlowy
Wapień muszlowy jest trójdzielny; dzieli się na dolny, środkowy i górny.
Dolny wapień muszlowy
W skład dolnego wapienia muszlowego wchodzą cztery kompleksy warstw. Są to:
• warstwy gogolińskie,
• warstwy góraŜdŜańskie,
• warstwy terebratulowe,
• warstwy karchowickie.
Warstwy gogolińskie wykształcone są jako wapienie płytowe z wkładkami ciemnoszarych
margli. W części stropowej występują wapienie faliste z wkładkami margli.
W otworze "Wołczyn VIIA" warstwy gogolińskie reprezentowane były przez wapienie faliste
naprzemian z wapieniami płytowymi i marglami (zał. 8).
Warstwy góraŜdŜańskie występują w postaci wapieni ławicowych, oolitycznych, miejscami
porowatych. Wśród grubych ławic pojawiają się cienkie warstwy wapieni płytowych,
niekiedy falistych a takŜe szarych margli.
Warstwy góraŜdŜańskie w profilu otworu "Wołczyn VIIA" to wapienie grubo- i
cienkopłytowe w dolnych partiach częściowo faliste i margliste (zał. 8).
Warstwy terebratulowe w rejonie Wołczyna reprezentowane są przez wapienie gruzłowate.
Zawierają one cienkie wkładki wapieni płytowych i margli.
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W otworze "Wołczyn VIIA" za warstwy terebratulowe uznano wapienie gruzłowate
z wkładkami wapieni płytowych i marglistych (zał. 8).
Warstwy karchowickie są zbudowane z wapieni średnioławicowych z nielicznymi wkładkami
marglistymi. Wapienie te są kawerniste.
Do warstw karchowickich w profilu otworu "Wołczyn VIIA" zaliczono wapienie
szarobeŜowe, partiami porowate i onkolitowe z wkładkami margli (zał. 8).
Środkowy wapień muszlowy
Środkowy wapień muszlowy budują warstwy diploporowe zwane wastwami imielnickimi.
Wykształcone są w postaci dolomitów beŜowych i wapieni dolomitycznych. Dolomity są
porowate i kawerniste. Wśród dolomitów pojawiają się wkładki ciemnoszarych margli, mogą
teŜ występować anhydryty i gipsy.
W otworze "Wołczyn VIIA" środkowy wapień muszlowy reprezentowany jest przez dolomity
beŜowe z nielicznymi wkładkami wapieni szarych, rzadziej ciemnoszarych. Dolomity
i wapienie są porowate i skawernowane. Licznie występują wkładki i soczewki anhydrytu
(zał. 8).
Górny wapień muszlowy
W górnym wapieniu muszlowym wydziela się od dołu ku górze trzy zespoły warstw, tj.:
• warstwy tarnowickie,
• warstwy wilkowickie,
• warstwy boruszowickie.
Warstwy tarnowickie wykształcone są w postaci wapieni dolomitycznych cienkopłytowych,
naprzemian z marglami ciemnoszarymi. W wapieniach i marglach występuje laminacja.
W otworze "Wołczyn VIIA" stwierdzono występowanie wapieni szarych płytowych
z wkładkami margli ciemnoszarych (zał. 8)
Warstwy wilkowickie budują wapienie granitokrystaliczne z wkładkami dolomitów
piaszczystych, margli ciemnoszarych i ławic wapieni zlepieńcowatych.
W profilu otworu "Wołczyn VIIA" występują wapienie partiami zlepieńcowate z wkładkami
margla ciemnoszarego (zał. 8).
Warstwy boruszowickie zbudowane są z margli ciemnoszarych naprzemian z dolomitami
beŜowymi. Margle miejscami przechodzą w mułowce. W warstwach tych widoczna jest
laminacja.
W otworze "Wołczyn VIIA" warstwy boruszowickie wykształcone są w postaci dolomitów
z wkładkami ciemnoszarych margli (zał. 8).
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Kajper
Kajper dzieli się na:
• kajper dolny,
• kajper górny,
• retyk.
Kajper dolny
Budują go iłołupki ciemnoszare przechodzące w mułowce. WyŜej pojawiają się piaskowce
arkozowe. Wśród piaskowców pojawiają się wkładki iłołupków zapiaszczonych. Nad
piaskowcami występują iłołupki ciemnobrunatne z wkładkami piaskowców brunatnoszarych,
a powyŜej dolomity z wkładkami margli i iłołupków. Pośród tych utworów występują wkładki
gipsu.
W dolnej części profilu otworu "Wołczyn VIIA" występują piaskowce szare i szarozielone
z wkładkami ciemnoszarych iłołupków. WyŜej iłołupki ciemnoszare i sinobrunatne
z wkładkami dolomitu. NajwyŜszą część profilu kajpru dolnego w otworze "Wołczyn VIIA"
stanowią dolomity beŜowe z wkładkami iłołupków ciemnoszarych z przerostami gipsu
(zał. 8).
Kajper górny
Reprezentują go od dołu:
− dolna seria gipsowa,
− piaskowiec trzcinowy,
− górna seria gipsowa.
Dolna seria gipsowa wykształcona jest w postaci ciemnoszarych iłołupków z wkładkami
beŜowego dolomitu. Wśród iłołupków występują przerosty i soczewki gipsu.
Piaskowiec trzcinowy budują piaskowce arkozowe z wkładkami łupków.
Górna seria gipsowa zbudowana jest z iłołupków brunatnoszarych. W serii tej występują
przerosty gipsu czarnego.
W otworze "Wołczyn VIIA" nie rozdzielono górnego kajpru na poszczególne ogniwa.
W profilu otworu stwierdzono począwszy od dołu iłołupki ciemnoszare z cienkimi wkładkami
dolomitów beŜowych oraz licznymi przerostami, wkładkami i soczewkami gipsu
jasnoszarego. Dalej ku górze piaskowce drobnoziarniste, szarobrunatne, szare, z wkładkami
iłołupków ciemnoszarych, brunatnych i szarozielonych, rzadziej występują wkładki margli
brunatnych. W stropowej części profilu kajpru górnego w otworze "Wołczyn VIIA"
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występują iłołupki brunatnoczerwone z wkładkami iłołupków siwoszarych, dolomity beŜowe
i piaskowce szare, widoczne liczne przerosty, wkładki i soczewki gipsu jasnoszarego
i róŜowoszarego (zał. 8).
Retyk
W rejonie projektowanych prac retyk wykształcony jest głównie jako iłołupki brunatnoszare
z wkładkami beŜowych dolomitów. W profilu otworu "Wołczyn VIIA" reprezentowany jest
przez iłołupki brunatnoczerwone i brunatne z licznymi wkładkami łupków sinoszarych
(zał. 8).

Czwartorzęd
W rejonie Wołczyna utwory czwartorzędu tworzą ciągłą pokrywę na osadach triasu.
Reprezentowane są przez plejstoceńskie osady lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczne,
przez piaski eoliczne oraz holoceńskie osady rzeczne (zał. 3a). Plejstocen reprezentowany jest
przez gliny zwałowe zlodowacenia Odry oraz piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe zlodowacenia
Warty. Większą część terenu Wołczyna pokrywają plejstoceńskie osady rzeczne, tj. piaski,
Ŝwiry
i mułki rzeczne tarasów nadzalewowych 3-10 m n.p. rzeki (zlodowacenie północnopolskie).
Na południe i zachód od Wołczyna występują osady eoliczne w postaci piasków eolicznych
niekiedy w formie wydm. Najmłodsze osady czwartorzędu (holocen) reprezentowane są przez
torfy, namuły torfiaste i piaszczyste oraz piaski i Ŝwiry rzeczne tarasów zalewowych
1-3 m n.p. rzeki.
W rejonie Wołczyna rozpoznane zostało występowanie fragmentu doliny kopalnej
Olesno-Kluczbork-Wołczyn-Namysłów. Dolina ta ma przebieg NW-SE. Wypreparowana
została w iłołupkach kajpru a wypełniona jest utworami piaszczysto-gliniastymi (Górnik M.,
1998).
W profilu otworu "Wołczyn VIIA" w obrębie utworów czwartorzędowych
stwierdzono występowanie, począwszy od dołu glin szarych, Ŝwirów, piasku szaroŜółtego i
gleby (zał. 8). MiąŜszość osadów czwartorzędu wynosi 16 m.

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu „Wołczyn VIIA”
wg opisu zamieszczonego w "Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych
z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz czerwonego spągowca w otworze
Wołczyn VIIA” (Koślacz R., Raczmański J., 1989).
Czwartorzęd
0,0 – 0,3

gleba szara,
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0,3 – 6,0

piasek szaroŜółty,

6,0 – 12,0

Ŝwir szary,

12,0 – 16,0

glina szara.
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Trias
Retyk:
16,0 – 140,0

iłołupek brunatnoczerwony, brunatny z licznymi wkładkami łupku
sinoszarego,

140,0-364,0

iłołupek brunatnoczerwony z wkładkami iłołupku siwoszarego,
dolomitu beŜowego i piaskowca szarego oraz z licznymi przerostami,
wkładkami i soczewkami gipsu jasnoszarego i róŜowoszarego,

364,0 – 394,5

piaskowiec drobnoziarnisty, szarobrunatny, szary, z wkładkami iłołupku
ciemnoszarego, brunatnego i szarozielonego, rzadziej występują
wkładki margla brunatnego,

394,5 – 472,0

iłołupek ciemnoszary z cienkimi wkładkami dolomitu beŜowego oraz z
licznymi przerostami, wkładkami i soczewkami gipsu jasnoszarego.

Dolny kajper:
472,0 – 484,0

dolomit beŜowy z wkładkami iłołupku ciemnoszarego oraz z
wkładkami i przerostami gipsu,

484,0 – 498,0

iłołupek ciemnoszary i sinobrunatny z wkładkami dolomitu,

498,0 – 521,0

piaskowiec szary i szarozielony z wkładkami iłołupku ciemnoszarego.

Górny wapień muszlowy:
521,0 – 526,0

dolomit z wkładkami margla ciemnoszarego (warstwy boruszowieckie),

526,0 – 534,0

wapienie partiami zlepieńcowate z wkładkami margla ciemnoszarego
(warstwy z Wilkowic),

534,0 – 544,0

wapienie szare płytowe z wkładkami margli ciemnoszarych (warstwy
tarnowickie).

Środkowy wapień muszlowy:
544,0 – 601,5

dolomity beŜowe z nielicznymi wkładkami wapieni szarych, rzadziej z
wkładkami margli ciemnoszarych. Dolomity i wapienie porowate i
skawernowane. Licznie występują wkładki i soczewki anhydrytu.
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Dolny wapień muszlowy:
601,5 – 607,0

wapienie szarobeŜowe, partiami porowate i onkolitowe z wkładkami
margla (wkładki karchowickie).

607,0 – 621,0

wapienie gruzłowate z wkładkami wapieni płytowych i marglistych
(warstwy terebratulowe),

621,0 – 651,0

wapienie grubo- i cienkopłytowe w dolnych partiach częściowo
falistych i marglistych (warstwy góraŜdzańskie),

651,0 – 694,0

wapienie faliste na przemian z płytowymi i marglami (warstwy
gogolińskie),

Górny pstry piaskowiec – ret:
694,0 – 727,0

wapienie szare z wkładkami margli ciemnoszarych,

727,0 – 824,0

dolomity beŜowoszare i beŜowe z wkładkami margli ciemnoszarych,
rzadziej wapieni oraz z licznymi wkładkami anhydrytów.

Środkowy i dolny pstry piaskowiec:
824,0 – 874,5

piaskowce brunatnoczerwone szare i szarozielone zlepieńcowate z
nielicznymi wkładkami iłołupku szarego i szarozielonego,

874,5 – 942,5

piaskowce brunatnoczerwone z wkładkami iłołupku brunatnego.

Perm
Czerwony spągowiec:
942,5 – 982,0

piaskowce brunatnoczerwone z wkładkami łupku brunatnego,

982,0 – 1004,0

zlepieńce brunatnoczerwone z wkładkami piaskowców brunatnych.

Karbon dolny:
1004,0 – 1100,0

piaskowce szare, częściowo zlepieńcowate, w górnej części brunatne z
wkładkami łupków ciemnoszarych.

Profil geologiczny otworu „Wołczyn VIIA” dołączony został do niniejszego projektu
jako załącznik nr 8.
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7.3. Warunki hydrogeologiczne rejonu projektowanych prac
Warunki hydrogeologiczne rejonu Wołczyna omówione zostały na podstawie
"Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu,
trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej" (Belcarz-Rolewska L., Kołaczkowski M.,
Koślacz R., Nowacki F., Przybyłek J., 1988), danych uzyskanych w trakcie wiercenia otworu
"Wołczyn VIIA" oraz opracowań publikowanych.
W rejonie projektowanych prac zwierciadło wody występuje głównie w utworach
triasu. Są to osady środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz wapienia muszlowego.
PowyŜej utworów triasu zalegają wodonośne utwory czwartorzędu. Ich występowanie i
wykorzystanie zostało opisane choć dla zagadnienia rozpatrywanego w niniejszym projekcie
utwory te nie mają praktycznego znaczenia.
Utwory czwartorzędowe
W rejonie Wołczyna w obrębie utworów czwartorzędowych wydziela się dwa
poziomy wodonośne. Poziom pierwszy związany z utworami piaszczysto-Ŝwirowymi
pochodzenia rzecznego wodnolodowcowego i lodowcowego występuje na całym obszarze.
Występowanie drugiego poziomu wodonośnego ograniczone jest do obrębu dolin kopalnych.
Poziom ten tworzą osady Ŝwirowo-piaszczyste zalegające poniŜej dolnego poziomu glin
morenowych. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i w rejonie Wołczyna znajduje się na
głębokości około 2-5 m. Występowanie wód naporowych ma charakter lokalny i związane
jest z pojawieniem się płatów glin morenowych w obrębie utworów piaszczystych. Wielkość
naporu jest niewielka i waha się od kilku do kilkunastu metrów (Górnik M., 1998). Wody
czwartorzędowego piętra stanowią jedyne źródło zaopatrzenia w wodę miejscowości w
rejonie Wołczyna.
Na terenie miasta i gminy Wołczyn do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną
do spoŜycia wykorzystywanych jest 5 wodociągów lokalnych znajdujących się w
Brzezinkach, Szymonkowie, Markotowie, Wierzbicy Górnej i Krzywiczynach. Z wodociągów
tych dostarczana jest woda dla około 13300 osób.
Wodociąg "Brzezinki" dostarcza wodę dla 9800 odbiorców, co stanowi 73,8% ogółu
mieszkańców gminy. Za pośrednictwem tego wodociągu grupowego woda dopływa do
Wołczyna oraz do wsi: Brzezinki, Ligota Wołczyńska, Skałągi, RoŜnów, Gierałcice, Wąsice,
Szum i Wierzchy oraz do przysiółków: Ligota Mała, Gierałcice Małe, Krynica. Ujęcie
wybudowane zostało w latach 1992-1996. Stanowią go dwie studnie wiercone ujmujące
czwartorzędowy poziom wodonośny. Ich łączna wydajność wynosi 75 m3/h. Studnie i stacja
uzdatniania wody znajdują się we wsi Brzezinki.
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Wodociąg "Szymonków" zaopatruje w wodę wieś Szymonków z przysiółkami Wesoła
i Zielona Góra. Ujęcie wody wybudowane zostało w latach 1967-1984. Składa się z dwóch
studni wierconych o wydajności łącznej 53 m3/h, ujmujących czwartorzędowy poziom
wodonośny oraz ze stacji uzdatniania wody.
Wodociąg "Markotów" dostarcza wodę do wsi Markotów DuŜy i Mały oraz do
przysiółków Nowa Wieś i Cygany. Ujęcie wybudowane zostało w 1995 roku. Stanowią go
dwie czwartorzędowe studnie wiercone o wydajności łącznej 91,2 m3/h oraz stacja
uzdatniania wody.
Wodociąg "Wierzbica Górna" zaopatruje w wodę wsie Wierzbica Górna i Dolna,
Świniary Małe i Wielkie, Duczów Mały i DuŜy. Oparty jest na ujęciu, które wybudowane
zostało w latach 1977-1981. Ujęcie wody składa się z czterech studni wierconych ujmujących
czwartorzędowy poziom wodonośny oraz ze stacji uzdatniania wody.
Wodociąg "Krzywiczyny" wybudowany został w 1981 roku. Jego administratorem jest
Spółdzielnia Rolnicza "Kłos". Wodociąg bazuje na ujęciu wody podziemnej z utworów
czwartorzędowych o wydajności 75 m3/h wykonanym w Krzywiczynach. Ujęcie zaopatruje
aktualnie mieszkańców wsi Krzywiczyny.
Z ujęcia wody znajdującego się w północnej części Wołczyna, składającego się z kilku
studni kopanych i wierconych (widocznych na niektórych mapach - zał. 8), miasto nie
korzysta od końca XX w. Studnie zostały zlikwidowane ze względu na złą jakość wody.
Utwory pstrego piaskowca
Zbiornik środkowego i dolnego pstrego piaskowca budują piaskowce brunatnoczerwone, szare i brunatno-zielone. W obrębie piaskowców występują przekładki łupków.
Piaskowce są często zlepieńcowate. Generalnie utwory te są dobrze wodonośne w obrębie
wychodni. Stanowią one zasobny zbiornik, którego drenaŜ odbywa się w dolinie Odry. Z ujęć
w rejonie Gogolina eksploatuje się wody w ilości kilkuset m3/h. Im dalej na północ
wodonośność tego poziomu maleje w związku z coraz głębszym zaleganiem utworów
środkowego i dolnego pstrego piaskowca. W rejonie Wołczyna zwierciadło wody tego
poziomu stwierdzono na znacznej głębokości, tj. ponad 800 m ppt (otwór "Wołczyn VIIA").
Notowane tutaj wydajności są równieŜ niŜsze, najczęściej rzędu kilku m3/h. Zasilanie
zbiornika wód środkowego i dolnego pstrego piaskowca odbywa się od strony wychodni.
Woda spływa w kierunku NW i występuje pod ciśnieniem. Wodoprzewodność jest
zróŜnicowana i waha się od 144 m2/h do 0,5 m2/h.
Utwory wapienia muszlowego
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Zbiornik wód podziemnych wapienia muszlowego tworzą wapienie i dolomity
środkowego i dolnego wapienia muszlowego. Od spągu zbiornik ten ograniczają warstwy
góraŜdŜańskie (dolny wapień muszlowy), zaś od stropu dolomity diploporowe (środkowy
wapień muszlowy). Zasilanie bezpośrednie poziomu wodonośnego odbywa się rejonie
wychodni na południe od rejonu projektowanych prac. Na tym obszarze zasoby wody
w wapieniu muszlowym są teŜ największe. W rejonie Wołczyna wapień muszlowy zalega pod
utworami kajpru i retyku. Jego zasilanie odbywa się od strony wychodni. Woda podziemna
spływa, podobnie jak w pstrym piaskowcu, w kierunku NW. DrenaŜ tego poziomu odbywa się
w dolinie Odry. W tym rejonie notuje się równieŜ największe wydajności w obrębie utworów
wapienia muszlowego. Maksymalna wodoprzewodność na obszarze wychodni dochodzi do
2400 m2/h. Na obszarze, gdzie osady wapienia muszlowego występują pod osadami kajpru,
wodoprzewodność spada do wartości poniŜej 2 m2/h. Na S od terenu projektowanych prac,
w rejonie wychodni zwierciadło wody ma charakter swobodny, dalej w kierunku na N, pod
osadami kajpru występuje pod ciśnieniem. W rejonie Wołczyna zwierciadło wody
stwierdzone zostało na głębokości poniŜej 500 m ppt.

Warunki hydrogeologiczne stwierdzone w otworze "Wołczyn VIIA"
Warunki hydrogeologiczne w obrębie utworów czwartorzędowych stwierdzonych
w wierceniu "Wołczyn VIIA" nie były badane.
W otworze „Wołczyn VIIA” pierwsze zwierciadło wody nawiercone zostało na
głębokości 532,5 m p.p.t. w utworach górnego wapienia muszlowego. Ustabilizowało się
6,35 m n.p.t. = 173,03 m n.p.m.
Drugie zwierciadło wody nawiercone zostało na głębokości 830,0 m p.p.t. Ustaliło się
na poziomie 18,65 m n.p.t. = 185,33 m n.p.m. Skałami kolektorskimi stwierdzonych wód są
piaskowce triasu, zlepieńce z wkładkami piaskowców zaliczone do permu oraz piaskowce,
częściowo zlepieńcowate, naleŜące do karbonu (zał. 8).
Wyniki badań hydrogeologicznych oraz wykonanych na ich podstawie obliczeń
parametrów warstw wodonośnych stwierdzonych w utworach wapienia muszlowego, retu,
pstrego piaskowca i czerwonego spągowca zestawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1
Badane utwory

Głębokoś

Wydajnoś

Depresja

Uwagi
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wapień muszlowy
i ret

pstry piaskowiec
i czerwony
spągowiec

ć
otworu
(m)
601

ć
Q (m3/h)

s (m)

2,1

69,29

750

4,5

63,57

824

4,04

67,82

czas pompowania: 72 godz.

920

2,71

71,26

czas pompowania: 72 godz.

920

-

-

1004

25,32

55,00

1100

7,60

16,57

1100

28,72

74,89

1100

-

-
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czas pompowania: 32 godz.
k = 2,5·10-7 m/s
czas pompowania: 160 godz.
k = 8,6·10-8 m/s

pomiary wzniosu zwierciadła wody
wykonano 29.06.1981
k = 2,6·10-7 m/s; T = 0,11 m2/h
pompowanie od 14.07.1981 do 16.07.1981
(50 godzin) q = 0,96 m3/h/1mS
samowypływ 06.08.1981
q = 0,46 m3/h/1mS
pompowanie od 06.08.1981 do 19.08.1981
(312 godzin); q = 0,38 m3/h/1mS
pomiary wzniosu zwierciadła wody
wykonano 19.08.1981
k = 3,39·10-7 m/s; T = 0,22 m2/h

Warunki hydrogeologiczne w rejonie Wołczyna na tle warunków regionalnych
W 2006 roku ukazał się „Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na NiŜu
Polskim” oraz „Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na NiŜu Polskim” (red.
Górecki W.). Wyniki wiercenia otworu „Wołczyn VIIA” nie zostały uwzględnione przy
opracowywaniu poszczególnych map tematycznych zawartych w obu atlasach. Mimo tego,
mapy te dobrze ilustrują zagadnienie występowania wód termalnych w tej części NiŜu
Polskiego. W związku z tym, do projektu dołączone zostały wybrane, najwaŜniejsze mapy
zaczerpnięte z tego opracowania, na których zaznaczona została lokalizacja otworu „Wołczyn
VIIA”.
Z "Mapy rozkładu temperatur na głębokości 1000 m" (zał. 6a) wynika, Ŝe w rejonie
Wołczyna notowane są temperatury o wartościach zbliŜonych do 40 oC. W stropie utworów
triasu dolnego temperatura osiągać moŜe wartości 40-50 oC (zał. 6c). Mineralizacja wód
geotermalnych w tej części zbiornika dolnotriasowego dochodzić moŜe do 50 g/dm3 (zał. 6d).
Wg "Mapy wód termalnych zbiornika triasu dolnego kwalifikujących się do wykorzystania
w balneoterapii i rekreacji" rejon Wołczyna jest rejonem perspektywicznym dla działań
związanych z rekreacją (zał. 6e).
"Mapa przewodności hydraulicznej utworów triasu dolnego na NiŜu Polskim"
potwierdza, Ŝe w rejonie Wołczyna mimo znacznych miąŜszości skał wodonośnych, niska
wartość współczynnika filtracji przesądza o słabej ich przewodności. Wartość tego parametru
jest rzędu 25-50 m2/s·10-5 (zał. 6f). Wg "Mapy potencjalnych wydajności studni (dubletów)
PBG "GEOPROFIL" Sp. z o.o. ul. Friedleina 13, 30-009 Kraków tel./fax: 0-12 632-11-15

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Wołczyn VIIA”

26

w triasie dolnym na NiŜu Polskim" (zał. 6g) wydajność potencjalnych ujęć wód
geotermalnych bazujących na wodach dolnotriasowych jest relatywnie niska i nie przekracza
50 m3/h. Potwierdzają się tym samym wyniki badań przeprowadzonych dotychczas w
otworze "Wołczyn VIIA".
W 1990 roku zakończone zostały prace nad wyznaczeniem na obszarze Polski
zbiorników wód podziemnych mających duŜe znaczenie uŜytkowe tj. znaczne wydajności
i bardzo dobrą jakość wód, a przez to wymagających szczególnej ochrony. Na sporządzonej
"Mapie obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających
szczególnej ochrony" (Kleczkowski A.S. i zespół, 1990) wydzielony został zbiornik
oznaczony numerem 324 Dolina kopalna Kluczbork, obejmujący utwory czwartorzędowe.
Otwór "Wołczyn VIIA" znajduje się w skrajnej, północnej części tego zbiornika (zał. 5).

7.4. Geneza wód
Próbki wody do badań izotopowych pobrane zostały z otworu „Wołczyn VIIA”
w ramach „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach
czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej" (Belcarz-Rolewska L.,
Kołaczkowski M., Koślacz R., Nowacki F., Przybyłek J., 1988). Jednak próbki wody pobrane
z otworu "Wołczyn VIIA" uległy uszkodzeniu i dlatego badania nie zostały wówczas
wykonane.
W opracowanym w 2006 r. "Projekcie prac geologicznych dla ustalenia zasobów
eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz
czerwonego spągowca w otworze VIIA w Wołczynie, woj. opolskie" (Nowacki F., Tyralski M.,
Wyszowska I., Serafin R., Firlit G.., 2006) zamieszczony został następujący tekst (cytat):
"Analizy izotopowe dla obszaru niecki opolskiej przeprowadzono w latach 1980-82. próbki
pobrane z głębokiego otworu VIIA w Wołczynie uległy uszkodzeniu, co widoczne było w
zmianach składu izotopowego przy powtarzaniu pomiarów. Jest to typowy efekt wywołany
nieszczelnością naczyńka, do którego została pobrana próbka. Brak pomiarów izotopowych i
radioizotopowych sprawia, Ŝe interpretacja pochodzenia wody nie wychodzi poza sferę
hipotezy. Przeprowadzone badania wskazują na zróŜnicowanie składu izotopowego wód
niecki opolskiej, które przypisywane jest efektowi temperaturowemu, wynikającemu ze zmian
klimatycznych w okresie czwartorzędu. W głębokich otworach występują na ogół wody
glacjalne, a pod nimi w niektórych otworach stwierdzono obecność wód interglacjalnych.
Obecność wód glacjalnych na głębokościach do 700 m i wód interglacjalnych do głębokości
1200 m świadczy o dobrych warunkach zasilania i wymiany wód wgłębnych".
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W innych opracowaniach archiwalnych nie ma wzmianek o poglądach na genezę wód
stwierdzonych w otworze "Wołczyn VIIA".

7.5. Warunki hydrochemiczne rejonu projektowanych prac
Wyniki badań chemizmu wody z otworu "Wołczyn VIIA" zestawione zostały
w załączniku 10.
Woda z odwiertu "Wołczyn VIIA" ma mineralizację 23,3 g/dm3. Jest to woda typu:
Cl–Na-Ca, Br, Fe, B, o temperaturze 43,5 oC. Po uwzględnieniu treści rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14.02.2006 r. „w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek,
wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin
pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych”
(Dz. U. nr 32, poz. 220 z późniejszymi zmianami), woda powinna być scharakteryzowana
następująco: Cl-Na-Ca, Fe, o temperaturze 43,5 oC.

8. Eksploatacja wód termalnych w rejonie Wołczyna
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.02.2006 r. "w sprawie złóŜ wód
podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin
leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek
geologicznych do kopalin podstawowych" (Dz. U. nr 32, poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z §3
„do złóŜ wód termalnych zalicza się złoŜa wody podziemnej występujące we wszystkich
jednostkach geologicznych, z których wydobywana woda ma na wypływie z ujęcia
temperaturę co najmniej 20 oC, z wyjątkiem wód odprowadzanych z odwadniania czynnych
zakładów górniczych i odwadniania nieczynnych wyrobisk."
Wody termalne zaliczone zostały do kopalin podstawowych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wody podziemne ujęte otworem
"Wołczyn VIIA" kwalifikują się do wód termalnych.
W rejonie Wołczyna nie ma innych otworów, w których rozpoznane i ujęte zostały
wody termalne.

9.

Dotychczasowe
„Wołczyn VIIA”

prace

i

badania

wykonane
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Otwór „Wołczyn VIIA” wykonany został w 1981 roku w miejscowości Wołczyn,
w ramach realizacji "Projektu badań hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów wód
podziemnych w rejonie kredy opolskiej" (Kołaczkowski M., Raczmański J., 1977). Projekt
zatwierdzony został decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KDH/013/4308/B/78
wydaną dnia 19.06.1978 r.
Po zakończeniu wszystkich prac poszukiwawczo-rozpoznawczych opracowana została
„Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędu,
trzeciorzędu, kredy i triasu rejonu kredy opolskiej" (Belcarz-Rolewska L., Kołaczkowski M.,
Koślacz R., Nowacki F., Przybyłek J., 1988).
Otwór „Wołczyn VIIA” osiągnął głębokość 1100 m. Rozpoznane zostało
występowanie wód w utworach dolnego triasu (pstry piaskowiec), dolnego permu (czerwony
spągowiec) i dolnego karbonu.

9.1. Prace wykonane w 1981 roku
Wiercenie otworu "Wołczyn VIIA" rozpoczęto 20.01.1981 roku a zakończono
31.08.1981 roku. Otwór wykonany został urządzeniem OP1200, obrotowo na płuczkę.
Konstrukcja otworu:
0,0 – 3,0 m

rury φ 13 3/8” – cementowane do wierzchu,

0,0 – 19,0 m

rury 20” - cementowane do wierzchu,

0,0 – 250 m

rury 14” – cementowane do wierzchu,

0,0 – 532,5 m

rury 9 5/8" – cementowane do wierzchu,

400,0 – 830,0 m

rury 6 5/8" – cementowane na całej długości,

830,0 – 1100,0 m

otwór bosy.

Do głębokości 532,5 m otwór wiercony był z uŜyciem świdrów gryzowych Ø 720 mm,
Ø 560 mm, Ø 438 mm, Ø 308 mm. Od głębokości 532 m do głębokości 1026 m stosowana
była rdzeniówka Ø 143 mm. Od głębokości 1026 m do końcowej głębokości 1100 m
zastosowano rdzeniówkę Ø 132 mm.
Wylot otworu zabezpieczony jest huczkiem umieszczonym na rurach Ø 9 5/8".
Schemat zarurowania i zafiltrowania otworu "Wołczyn VIIA" pokazany został na zał. 8.

Obserwacje i badania hydrogeologiczne w czasie wiercenia
Zwierciadło wody nawiercone zostało w utworach wapienia muszlowego na
głębokości 532,5 m. Ustabilizowało się 6,35 m powyŜej powierzchni terenu tj, na rzędnej
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173,03 m n.p.m. Zwierciadło wody nawiercone zostało w obrębie osadów pstrego piaskowca i
czerwonego spągowca na głębokości 830 m. Ustabilizowało się 18,65 m powyŜej
powierzchni terenu tj. na rzędnej 185,33 m n.p.m.
Wyniki próbnego pompowania wykonane w utworach wapienia muszlowego oraz
pstrego piaskowca i czerwonego spągowca zestawione zostały w tabeli 1.

Badania fizykochemiczne wody
Podczas prac wiertniczych przy otworze "Wołczyn VIIA", po nawierceniu poziomu
wodonośnego, jak równieŜ podczas badań hydrogeologicznych pobrano próby wody do badań
fizykochemicznych. Chemizm wód ujętych na głębokości 830-1100 został określony na
podstawie wyników pełnych analiz (zał. 10).
Wody poziomu pstrego piaskowca i czerwonego spągowca ujęte otworem "Wołczyn
VIIA" są wodami termalnymi (43,5 oC) o mineralizacji 23 g/dm3. Są to wody chlorkowo –
sodowo – wapniowe, Ŝelaziste. Nie stwierdzono w nich obecności siarkowodoru.
Uzyskane wyniki zachęciły Społeczny Komitet Rozbudowy Przychodni w Wołczynie
do podjęcia w latach osiemdziesiątych XX wieku działań w celu wykorzystania wody
z otworu „Wołczyn VIIA” na cele lecznicze lub rekreacyjne. Aktualnie Społeczny Komitet
Rozbudowy Przychodni juŜ nie istnieje.
9.2. Prace wykonane w latach 1988 – 1989
W latach 1988-1989 prowadzone były obserwacje zmian ciśnienia statycznego
głowicowego w otworze "Wołczyn VIIA". Obserwacje wykonywane były przez pracowników
Przedsiębiorstwa Geologicznego PROXIMA S.A. we Wrocławiu. Wyniki badań wykonanych
w 1981 roku oraz obserwacji z lat 1988-1989 posłuŜyły do opracowania „Dokumentacji
hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów środkowego i dolnego pstrego
piaskowca oraz czerwonego spągowca w otworze Wołczyn VIIA” (Koślacz R., Raczmański J.,
1989), w której ustalone zostały zasoby wg stanu na dzień 01.03.1989 r. w kategorii "B"
(obowiązującej do 1994 roku), w ilości 7,6 m3/h, w warunkach samowypływu. Dokumentacja
została rozpatrzona przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze
Środowiska w marcu 1990 roku. Komisja wyraziła pogląd, Ŝe stan rozpoznania pozwala na
ustalenie zasobów co najwyŜej w kat. "C".
9.3. Prace wykonane w 1991 roku
Po uwzględnieniu uwag Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze
Środowiska, w 1991 roku opracowana została „Dokumentacja hydrogeologiczna - Ujęcie
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wody podziemnej dla celów leczniczych z utworów środkowego i dolnego piaskowca oraz
czerwonego spągowca w Wołczynie” (Kołaczkowski M., Koślacz R., 1991). Podstawą jej
opracowania były wyniki badań wykonanych w 1981 roku oraz obserwacje zmian ciśnienia
statycznego głowicowego prowadzone w latach 1988-1989. Udokumentowane zostały
wówczas zasoby w kategorii "C" w ilości 7,6 m3/h przy depresji s = 28,8 m. Zasoby
zatwierdzone zostały przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
decyzją wydaną dnia 08.11.1991 roku (znak: KDH/013/5521/90) – zał. 12.
9.4. Prace wykonane w 2006 roku
Kolejne prace badawcze podjęte zostały w 2006 roku przez pracowników
Przedsiębiorstwa Geologicznego PROXIMA S.A. we Wrocławiu. Dnia 18.08.2006 r.
pomierzona została głębokość otworu. Stwierdzono, Ŝe otwór ma głębokość 920 m. Na dnie
otworu stwierdzono szlam barwy brunatnej. Otwór nie został wówczas oczyszczony.
Pompowanie kontrolne wykonane zostało w dniach 17-18.08.2006 r. przy uŜyciu
pompy głębinowej MP-1 firmy Grundfoss. Brak danych o głębokości opuszczenia pompy
i ilości godzin pompowania. Pompowanie prowadzone było z wydajnością 3,0 m3/h przy
depresji 3,55 m. W czasie pompowania wymieniony został słup wody stagnującej w otworze i
pobrane próbki wody. Wyniki wykonanych badań fizyko-chemiczne zestawione zostały w
załączniku 10.
Opis prac wykonanych w 2006 roku zawiera "Projekt prac geologicznych dla
ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów środkowego i dolnego
pstrego piaskowca oraz czerwonego spągowca w otworze VIIA w Wołczynie, woj. opolskie"
(Nowacki F., Tyralski M., Wyszkowska I., Serafin R., Firlit G., 2006). Projekt ten nie został
zrealizowany.
9.5. PołoŜenie statycznego zwierciadła wody
Zmiany połoŜenia zwierciadła wody zestawione zostały w tabeli 3 oraz pokazane na
rys. 3. Od 1981 roku obserwuje się stały spadek statycznego zwierciadła wody. Od 2006 roku
zwierciadło wody stabilizuje się od 0,45 do 0,55 m powyŜej powierzchni terenu, tj. na rzędnej
167,13 – 167,23 m n.p.m. (tabela 2). Aktualnie widoczny jest słaby samowypływ w postaci
sączenia wody z otworu.
Wg autorów dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w 1991 r. (Kołaczkowski
M., Koślacz R., 1991) zasilanie utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca
i czerwonego spągowca w rejonie Wołczyna jest odległe, zaś obserwowane od 1986 roku
obniŜenie zwierciadła statycznego wynoszące około 1,0 m/rok jest przypuszczalnie wynikiem
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eksploatacji wody z utworów środkowego i dolnego pstrego piaskowca przez ujęcie
wodociągowe w Opolu. Jest ono oddalone od otworu "Wołczyn VIIA" o ok. 40 km. Problem
ten powinien być omówiony w dokumentacji hydrogeologicznej, która zostanie opracowana
po zakończeniu badań.
Tabela 2
Data pomiaru
03.08.1981
14.10.1986
04.11.1986
24.04.1987
15.09.1987
08.03.1988
04.02.1989
06.03.-11.09.1989
18.09.-23.04.1990
17.05.2006
18.08.2006
10.03.2008
01.07.2009

PołoŜenie statycznego
zwierciadła wody
m n.p.t.
m n.p.m.
18,65
185,33
11,59
178,27
11,59
178,27
10,59
177,27
10,29
176,97
9,39
176,07
8,39
175,07
7,49
174,17
6,49
173,17
0,45
167,13
0,55
167,23
0,50
167,18
0,50
167,18

ObniŜenie zwierciadła
statycznego (m)
0
7,06
7,06
8,06
8,36
9,26
10,26
11,16
12,16
18,20
18,10
18,15
18,15

186
Objaśnienia:
połoŜenie zwierciadła statycznego

184

Zwierciadło statyczne [m n.p.m.]

182
180
178
176
174
172
170
168
rzędna terenu
166,68 m npm

166
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Rys. 3. Zmiany ciśnienia wody w utworach środkowego i dolnego pstrego piaskowca oraz czerwonego
spągowca obserwowane w otworze "Wołczyn VIIA" w latach 1981 – 2009

PBG "GEOPROFIL" Sp. z o.o. ul. Friedleina 13, 30-009 Kraków tel./fax: 0-12 632-11-15

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Wołczyn VIIA”

32

10. Opis wykonania zadania geologicznego
10.1. Projektowane obserwacje i badania
W celu realizacji projektowanych prac geologicznych wykonywane będą badania
i obserwacje związane z poziomem wód stwierdzonym na głębokości 830,0 m.
Przeprowadzone zostanie: badanie stanu technicznego otworu, jego aktualnej wydajności oraz
badania fizyko-chemiczne wody. Po dokonaniu oceny stanu technicznego otworu, podjęta
zostanie decyzja o jego ewentualnym zafiltrowaniu.

10.2. Badanie stanu technicznego otworu
Ocena stanu technicznego rur okładzinowych w otworze Wołczyn VIIA wykonana
zostanie metodami geofizycznymi. Przewiduje się wykonanie pomiarów wieloramiennym
średnicomierzem (Multifinger Imaging Tool – MIT-60). Pomiary średnic wewnętrznych
dokonane zostaną w interwale od 0 do 830 m. Po przeprowadzeniu interpretacji danych
uzyskanych z pomiarów i po ich wizualizacji (za pomocą programów np. firmy Sondex),
moŜliwa będzie ocena stanu technicznego rur okładzinowych poprzez wskazanie miejsc
ewentualnych uszkodzeń i deformacji (korozja, wŜery, narosty).
W interwale od 250 do 830 m wykonane zostaną dodatkowo pomiary grubości rur
przyrządem MTT (Magnetic Thickness Tool. – MTT). Przyrząd ten pozwala na wykrycie i
kwantyfikację zmian takich jak wŜery i ubytki oraz na wskazanie czy zmiany te znajdują się
po wewnętrznej czy zewnętrznej stronie rury. Poprzez połączenie informacji uzyskanych z
MIT i MTT i po ich przetworzeniu specjalistycznym oprogramowaniem, moŜliwe będzie
dokonanie pełnej oceny stanu technicznego rur okładzinowych.
W interwale od 400 do 830 m przewiduje się dokonanie oceny zmian na kontakcie
rura okładzinowa – cement – skała. Wykonane zostaną pomiary przyrządami GR + CCL +
RBT (Natural Gamma Ray Cased Hole – GR; Casing Collar Locator - CCL; Ultrawire TM
Radial Bond Tool – RBT).
Ocenę stanu technicznego rur okładzinowych naleŜy przedłoŜyć Inwestorowi oraz
omówić z nim uzyskane wyniki i wynikające z nich wnioski.
W ramach badania stanu technicznego otworu „Wołczyn VIIA” sprawdzona zostanie
takŜe jego aktualna głębokość. Będzie to wymagać uŜycia sprzętu wiertniczego poniewaŜ do
otworu naleŜy opuścić przyrząd do pomiaru głębokości. Wg danych zawartych w materiałach
archiwalnych, otwór jest droŜny tylko do głębokości 920 m. PoniŜej otwór jest wypełniony
materiałem piaszczysto-pylastym. Jeśli informacja ta potwierdzi się, wówczas osady te naleŜy
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usunąć np. poprzez wypłukanie otworu. Stopień konsolidacji osadów wypełniających dolną
część otworu moŜe uzasadniać uŜycie gryzera do ich przewiercenia i usunięcia.
Po usunięciu materiału naleŜy powtórnie zmierzyć głębokość otworu. Jeśli będzie on
droŜny do dna wówczas moŜna rozpocząć dalsze badania przewidziane niniejszym projektem.
Jeśli ściany otworu nie będą stabilne i nadal dolna część otworu będzie wypełniana osadami
piaszczysto-pylastymi, wówczas naleŜy podjąć decyzję o zafiltrowaniu otworu.
Przewiduje się, Ŝe część czynna znajdować się będzie w przedziale głębokości 8301026 m. Szczegółowy projekt części czynnej filtra podany zostanie przez nadzór
hydrogeologiczny po uzyskaniu danych o osadzie wypełniającym otwór. Ze względu na
mineralizację i skład chemiczny wody termalnej ujętej w otworze "Wołczyn VIIA",
przewiduje się uŜycie kolumny filtrowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Nie jest moŜliwe
uŜycie filtra wykonanego z PCV ze względu na niewystarczającą wytrzymałość tego
materiału przy tej głębokości otworu. Dotychczasowe doświadczenia zebrane podczas
eksploatacji otworów termalnych wskazują, Ŝe słuszne jest stosowanie materiałów odpornych
na korozję np. ze stali nierdzewnej. Zdecydowanie wydłuŜa to czas eksploatacji otworów,
niwelując w ten sposób wyŜszy koszt uŜytych materiałów (Biernat H., Kulik S., Noga B.,
Kosma Z., 2010).
Decyzję o zafiltrowaniu otworu podjąć naleŜy w uzgodnieniu z Inwestorem.

10.3. Pompowanie oczyszczające i próbne
Po zakończeniu czyszczenia otworu konieczne będzie przeprowadzanie pompowania
oczyszczającego. Przewiduje się, Ŝe pompowanie to trwać będzie maksymalnie 24 godziny.
Pompowanie będzie mogło być zakończone po stwierdzeniu przez nadzór hydrogeologiczny,
Ŝe woda jest czysta, pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. Wydajność pompowania
ustali nadzór hydrogeologiczny. Przewiduje się, Ŝe wynosić będzie maksymalnie 25 m3/h.
W czasie pompowania oczyszczającego oprócz pomiarów wydajności i depresji naleŜy
prowadzić takŜe pomiary temperatury wody na wypływie, jej PEW i pH. Czas ten powinien
być wykorzystany na sprawdzenie działania sprzętu zamontowanego do elektronicznej
rejestracji badanych parametrów (rozdział
Przed rozpoczęciem projektowanego pompowania pomiarowego planowana jest
przerwa w pracach badawczych, pozwalająca na odbudowę statycznego zwierciadła wody. Po
ustabilizowaniu się, bądź po uzyskaniu quasi-stabilizacji ciśnienia wody w otworze
(stwierdzenie tego faktu pozostaje w gestii nadzoru hydrogeologicznego), moŜna będzie
przystąpić do dalszych prac badawczych.
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Przewiduje się wykonanie pompowania badawczego przy trzech wydajnościach:
I stopień

–

Q = 4 m3/h w okresie 120 h,

II stopień

–

Q = 8 m3/h w okresie 120 h,

III stopień

–

Q = 12 m3/h w okresie 120 h.

Podstawą poprawnego przeprowadzenia badań jest uzyskanie stabilizacji depresji w czasie
pompowania na kaŜdym stopniu. Projektowane wydajności i czasy pompowania mają
umoŜliwić

ustalenie

wielkości

podstawowych

parametrów

hydrodynamicznych

i

hydrochemicznych. Wnioskuje się o upowaŜnienie nadzoru geologicznego do bieŜącego
korygowania programu próbnego pompowania w zaleŜności od stwierdzonych wyników.
Po zakończeniu pompowania na ostatnim stopniu przeprowadzona będzie obserwacja
odbudowy ciśnienia w okresie potrzebnym do całkowitej stabilizacji statycznego zwierciadła
wody.
Zrzut wody z pompowania
Podczas trzystopniowego próbnego pompowania trwającego łącznie 360 godzin, ilość
wypompowanej wody wyniesie około 2880 m3. Planuje się zrzut wody do szczelnego dołu
płuczkowego i po schłodzeniu w nim wody wywiezienie jej do oczyszczalni ścieków.
Zrzucanie wody do Strumienia Wołczyńskiego nie jest moŜliwe bez negatywnego wpływu na
środowisko, poniewaŜ mineralizacja wody wynosi około 23 g/dm3 a temperatura przekracza
35 °C, osiągając 43,5 °C.

10.4. Pomiary terenowe
Podczas prowadzenia eksploatacji próbnej wykonywane będą odczyty i rejestracje
podstawowych parametrów eksploatacyjnych tj. wydajności wypływu i połoŜenia zwierciadła
wody oraz pomiary cech fizycznych wody na wypływie tj. jej przewodnictwa
elektrolitycznego właściwego (PEW) i temperatury a takŜe jej pH i potencjału Eh.
Przewiduje się wprowadzenie na dno otworu manometru wgłębnego, którym
wykonywane będą pomiary ciśnienia wgłębnego. Wyeliminowane zostaną w ten sposób
zmiany ciśnienia głowicowego spowodowane nieizotermicznym przepływem wody w
otworze (Kapuściński J., Nagy S., Długosz P., Biernat H., Bentkowski A., Zawisza L.,
Macuda J., Bujakowska K., 1997.
Częstotliwość pomiarów wydajności wypływu i połoŜenia zwierciadła wody podczas
pompowań i odbudowy ciśnienia będzie zróŜnicowana i zaleŜna od czasu jaki upłynął od
momentu rozpoczęcia kolejnego etapu badań:
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0 – 2 min

- co 5 sekund,

2 – 5 min

- co 30 sekund,

5 – 15 min

- co 1 minutę,

15 – 60 min

- co 5 minut,

60 – 120 min

- co 10 minut,

120 min – 8 h

- co 30 minut,

8 h – 120 h

- co 1 godzinę.
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Pomiary temperatury wody naleŜy prowadzić w ciągu 15 minut od chwili rozpoczęcia
kaŜdego etapu - co 1 minutę, zaś później z częstotliwością zgodną z pomiarami wydajności
wypływu i połoŜenia zwierciadła wody.
Zaleca się by przebieg pompowania (zmienność parametrów hydrodynamicznych i
hydrochemicznych)

rejestrowany

był

automatycznie

a

wyniki

przekazywane

do

komputerowej bazy danych z odpowiednią częstotliwością, ustaloną na danym etapie badań
przez nadzór hydrogeologiczny.
W czasie badań naleŜy prowadzić obserwacje temperatury powietrza, w celu ustalenia
ewentualnego wpływu wahań temperatury powietrza na temperaturę wody na wypływie oraz
ciśnienia atmosferycznego. Odczyty czynników atmosferycznych powinny być prowadzone
w trakcie pompowania i stabilizacji co 30 minut.

10.5. Badania próbek wody
W trakcie trwania pompowania pomiarowego naleŜy pobrać próbki wody do badań
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.
Przewiduje się pobór dwóch próbek wody do badań fizyko-chemicznych: pod koniec I
stopnia pompowania i pod koniec III stopnia pompowania. W pierwszym przypadku
wykonane zostanie badanie wody w zakresie podstawowych jonów, odpowiadające tzw.
"małej analizie", zaś w drugim przypadku – badanie wody w rozszerzonym zakresie,
odpowiadające tzw. „duŜej analizie”.
Pod koniec III stopnia pompowania przewiduje się pobranie jednej próbki wody do
badań izotopowych (tryt, izotopy stabilne tlenu i wodoru). Dodatkowo, naleŜy pobrać próbki
wody dla wykonania badania zawartości składników gazowych (dwutlenek węgla,
siarkowodór, radon) oraz badania całkowitej aktywności promieniotwórczej α i β oraz 226Ra i
222

Rn. Badania te wymienione zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości
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leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów
ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565),
jako badania niezbędne do ustalenia właściwości leczniczych wód.
W trakcie wszystkich etapów badań hydrogeologicznych powinny być wykonywane
badania wskaźnikowe, obejmujące oznaczenia następujących szybkozmiennych cech
fizykochemicznych wody:
-

odczyn pH,

-

potencjał Eh,

-

przewodnictwo elektrolityczne właściwe (PEW),

-

temperatura wody na wypływie.
Przewiduje się wykonywanie badań co godzinę, za wyjątkiem badań temperatury

wody (rozdział 10.4).
Przewiduje się pobór dwóch próbek wody do badań mikrobiologicznych: pod koniec I
i III stopnia pompowania. Zakres badań naleŜy ustalić z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Kluczborku. Zakres ten nie moŜe być jednak mniejszy niŜ wymieniony
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80, poz. 565).

11. Oddziaływanie projektowanych prac na środowisko
Odwiert "Wołczyn VIIA" leŜy poza obszarami specjalnej ochrony ptaków OSO
i specjalnymi obszarami ochrony siedlisk SOO.
Opisane w projekcie badania hydrogeologiczne, mogą mieć negatywny wpływ na
środowisko. Przesądza o tym mineralizacja wody ujętej otworem "Wołczyn VIIA", która
wynosi około 23 g/dm3. Wynika z tego, Ŝe woda odprowadzana do cieku powierzchniowego
moŜe stanowić zagroŜenie dla środowiska. Przewidywana maksymalna temperatura wody na
wypływie przekraczająca 35 °C i dochodząca do 43 °C moŜe równieŜ wpłynąć degradacyjnie
na środowisko wodne potoku.
W związku z tym, w niniejszym projekcie przewidziano, Ŝe woda wydobyta z otworu
"Wołczyn VIIA" w czasie prac wiertniczych lub badań hydrogeologicznych nie moŜe być
odprowadzana do cieku powierzchniowego. Przewiduje się, Ŝe teren wokół otworu
i urządzenia wiertniczego musi być wyłoŜony folią, woda wydobywająca się z otworu w
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czasie prac wiertniczych gromadzona w szczelnym dole płuczkowym wyłoŜonym folią
i wywoŜona do oczyszczalni ścieków.
W czasie badań hydrogeologicznych woda gromadzona będzie w szczelnym dole
płuczkowym lub zbiornikach o pojemności nie mniejszej niŜ 30 m3 i po schłodzeniu
wywoŜona do oczyszczalni ścieków.

12. Harmonogram prac
Inwestor wystąpił o udzielenie koncesji do 2013 roku tj. na 3 lata.
Działalność polegająca na wykonaniu badań wód termalnych ujętych otworem
"Wołczyn VIIA" rozpocznie się w ciągu 6 miesięcy od daty wydania koncesji przez Ministra
Środowiska tj. w 2011 roku. Inwestor zobowiązany jest do rozpisania i przeprowadzenia
przetargu na wykonanie prac zgodnie z niniejszym projektem. Przeprowadzenie
projektowanych prac wymaga opracowania planu ruchu i zatwierdzenia go w Okręgowym
Urzędzie Górniczym we Wrocławiu. Jest to obowiązek wykonawcy wyłonionego w drodze
przetargu. Przewiduje się, Ŝe Wykonanie prac geologicznych i badań terenowych zgodnie z
"Projektem prac geologicznych na rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód
termalnych „Wołczyn VIIA” rozpocznie się w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania
zatwierdzonego planu ruchu. Szczegółowa data wykonania projektowanych prac uzaleŜniona
jest takŜe od czynników pogodowych. Najlepszym okresem przeprowadzenia badań jest okres
od wiosny do wczesnej jesieni. Przewiduje się, Ŝe zaprojektowane prace i badania potrwają
około 4 tygodnie. Czas ten obejmuje takŜe prace związane z uporządkowaniem terenu badań i
przekazanie go do uŜytkowania przez Inwestora.
Zebranie i opracowanie wyników badań nastąpi w latach 2011-2012. W 2012 roku
przekazana zostanie organowi koncesyjnemu dokumentacja hydrogeologiczna. Zakończenie
wszystkich prac związanych z uzyskaną koncesją przewidziano w 2012 roku. Jednak ze
względu na moŜliwość wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, złoŜony wniosek
koncesyjny dotyczy udzielenia koncesji do 2013 roku, tj. na 3 lata.

13. Wnioski i zalecenia
1. Niniejszy projekt zawiera opis prac związanych z określeniem zasobów oraz warunków
hydrochemicznych i hydrodynamicznych w otworze "Wołczyn VIIA".
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2. Prace objęte niniejszym projektem naleŜy wykonywać na podstawie uzyskanej koncesji
i zatwierdzonego planu ruchu, pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Po

wykonaniu

projektowanych

prac

naleŜy

opracować

nową

dokumentację

hydrogeologiczną, ustalającą zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem
„Wołczyn VIIA”, która po przyjęciu przez właściwy organ administracji geologicznej,
będzie mogła stanowić załącznik do wniosku o wydanie koncesji na eksploatację wód
termalnych.
4. Niniejszy projekt stanowi załącznik do wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznanie wód
termalnych ujętych otworem "Wołczyn VIIA" w miejscowości Wołczyn, gmina Wołczyn,
powiat kluczborski, województwo opolskie.
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