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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 

Oddział we Wrocławiu na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

wykonał trzy zadania wynikające z postanowień i zobowiązań dotyczących prac 

hydrogeologicznych wynikających z zatwierdzonego Planu Pracy na rok 2010 Grupy 

Roboczej W-1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii na wodach granicznych. Zadania 

sfinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

W ramach realizowanego zadania 1.2. opracowano mapę hydroizohips 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie oddziaływania kopalni 

Jänschwalde. Mapa wykonana została w oparciu o analizę i interpretację danych z 

wiosennych pomiarów stanów wód podziemnych wykonanych w punktach 

obserwacyjnych wspólnej sieci polsko-niemieckiej w rejonie oddziaływania kopalni. 

Mapę wykonano w skali 1: 25 000, wykorzystując narzędzia programu ArcGIS. Mapa 



została przesłana stronie niemieckiej. Zgodnie z Planem Pracy Grupy W-1 na rok 

2010 strona niemiecka zobowiązana jest do przekazania stronie polskiej 

ujednoliconej mapy hydroizohips pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie kopalni 

Jänschwalde do listopada 2010 roku.  

W ramach zadania 1.7. opracowane zostały założenia i dane dla polsko-

niemieckiego modelu, które opierają się o możliwości programu Visual MODFLOW, a 

także o koncepcyjny model krążenia wód opracowany przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2007 roku. W ramach zadania opracowana 

została struktura systemu hydrogeologicznego (przestrzenny rozkład parametrów), 

czyli podstawowy element, którego stopień znajomości wpływa na wiarygodność 

rezultatów badań modelowych. Zaproponowane zostały granice modelowanego 

systemu wodonośnego, gwarantujące zminimalizowaną wymianę wód z otoczeniem 

w porównaniu z pozostałymi składnikami bilansu. Uwzględnione zostały przepływy w 

ciekach utrzymujących kontakt z wodami podziemnymi (w szczególności składowej 

odpływu podziemnego) oraz wartości drenażu/zasilania antropogenicznego, a także 

wartość średniego rocznego opadu oraz przybliżonej wartości składowej zasilającej 

system wód podziemnych (infiltracja efektywna). Scharakteryzowane zostało 

podejście weryfikowania i kalibracji modelu. 

W ramach zadania 1.8. wykonana została mapa hydroizohips 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla wód granicznych Nysy Łużyckiej. 

Zadane wykonano w oparciu o pomierzone zwierciadło wód podziemnych w okresie 

wiosennym 2010 roku w punktach pomiarowych z sieci punktów obserwacyjnych 

IMGW wykorzystywanych do prac badawczych w zlewni Nysy Łużyckiej, 

uzupełnionych danymi z niemieckich punktów należących do wspólnej polsko-

niemieckiej sieci obserwacyjnej zlokalizowanych w pobliżu kopalń odkrywkowych 

węgla brunatnego. Dane zostały przeanalizowane i poddane interpolacji metodą 

krigingu zwykłego. 

Przedstawione wyniki, a także działalność Grupy Roboczej W-1 świadczą o 

konieczności dalszego prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie kopalń 

odkrywkowych węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej, a także ciągłej weryfikacji 

i aktualizacji hydrodynamicznego modelu rejonu kopalni Jänschwalde. Wyniki badań 

modelowych mogą służyć do zaprojektowania nowych punktów monitoringowych w 

rejonie prognozowanego oddziaływania istniejących, a także planowanych nowych 



kopalni odkrywkowych. Prowadzenie monitoringu wód podziemnych w obszarze 

Nysy Łużyckiej oraz rozszerzenie sieci pomiarowej poza dolinę rzeki, może mieć w 

przyszłości kluczowe znaczenie, szczególnie po rozpoczęciu działań górniczych 

przygotowujących nowe tereny do eksploatacji. 
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I. Wstęp 

Po połączeniu RFN i NRD zaistniała potrzeba nowelizacji prawa, co skutkowało 

podpisaniem „Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republika Federalną 

Niemiec w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 19 maja 1992 

roku”, wg której współpraca stron odbywa się w Polsko-Niemieckiej Komisji ds. 

Współpracy na Wodach Granicznych (Dz.U. nr 17. poz. 56). Pierwsze posiedzenie 

Tymczasowej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych odbyło się we 

Frankfurcie nad Odrą w dniach 20-21.07.1992, na którym do realizacji zadań 

mieszczących się w zakresie hydrologii i hydrogeologii Komisja powołała Grupę 

Roboczą W1. 

W styczniu 1993 roku we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie Grupy 

Roboczej W1, na którym opracowano „Tymczasowe zasady współpracy Grupy 

Roboczej W1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii na wodach granicznych”, w których 

uzgodniono: 

 pomiary wód podziemnych dotyczące obszaru Późno – Zasieki – Jänschwalde 

powinny być wykonywane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, każdy po swojej 

stronie; 

 polsko-niemieckie wspólne pomiary odbywają się 2 razy w roku (w kwietniu i 

październiku). W kwietniu pomiary organizowane są przez stronę polską, 

natomiast w październiku przez stronę niemiecką; 

 strona polska wykonuje na podstawie wiosennych pomiarów i przekazuje w 

sierpniu mapę hydroiziohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego rejonu 

oddziaływania kopalni Jänschwalde, natomiast w grudniu strona niemiecka 

przekazuje wspólna mapę stronie polskiej; 

 obserwacje i mapy wykonują obecnie: Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej Oddział we Wrocławiu (po stronie polskiej) i po stronie niemieckiej 

Landesumweltamt Brandenburg. 

W ramach współpracy transgranicznej na wodach granicznych Nysy Łużyckiej 

narady Grupy Roboczej W-1 odbywają się raz do roku, na których omawiane oraz 

analizowane są wyniki zadań zatwierdzonych przez Polsko-Niemiecką Komisję ds. 

Współpracy na Wodach Granicznych. 
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II. Cel i zakres przedsięwzięcia 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 

Oddział we Wrocławiu na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

wykonał opracowanie, którego potrzeba wynika z postanowień i zobowiązań 

dotyczących prac hydrogeologicznych zapisanych w zatwierdzonym Planie Pracy na 

rok 2010 Grupy Roboczej W-1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii na wodach granicznych. 

Zadania sfinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Celem pracy jest realizacja kolejnych zadań Grupy Roboczej W-1 zawartych w 

postanowieniach i zobowiązaniach dotyczących prac hydrogeologicznych  zawartych 

w Planie Pracy na rok 2010 zgodnie z zapisem protokołów: 

 17. posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji do Spraw Wód Granicznych, 

 Narady Grupy Roboczej W-1 Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na 

Wodach Granicznych (Frankfurt n. Odrą 9-10.11.2009). 

Z zapisów powyższych protokołów wynika, że w roku 2010 na potrzeby prac 

hydrogeologicznych wymagane jest opracowanie poniżej zestawionych zadań 

zgodnie z przyjętą numeracją w Planie Prac Grupy W-1: 

Zadanie 1.2. Przekazanie mapy hydroizohips Jänschwalde na stan z kwietnia stronie 

niemieckiej. 

Zadanie 1.7. Ustalenie założeń i danych dla polsko-niemieckiego modelu 

Jänschwalde. 

Zadanie 1.8. Opracowanie i prezentacja wyników wspólnej mapy hydroizohips dla 

wód granicznych. 
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III. Wprowadzenie metodyczne 

Mapy hydroizohips przewidziane do realizacji w 2010 roku w ramach zadań nr 

1.2. oraz 1.8. wykonane zostały przy użyciu programu Anudem, narzędzia programu 

ArcGIS. Ważnym elementem map jest układ linii współrzędnych, czyli płaski obraz 

sieci odpowiednich linii na elipsoidzie ziemskiej. W procesie wykonywania map siatka 

stanowi rolę szkieletu do skonstruowania obrazu kartograficznego, pozwala nanosić 

na mapę punkty według współrzędnych, a także wyliczać skalę i mierzyć kierunki linii 

w stosunku do stron świata. Dokładne wyznaczenie lokalizacji punktów może zostać 

zapewnione przy wykorzystaniu sieci współrzędnych prostokątnych. Sieć ta jest 

stosowana jako uzupełnienie siatki kartograficznej. W celu skonstruowania takiej 

siatki na elipsoidzie ziemskiej obiera się dwa systemy linii, które na mapie 

topograficznej odwzorowują się jako sieć kwadratów (Saliszczew 1998). Ponieważ 

rozkład zniekształceń wybranego odwzorowania powinien być jak najbardziej 

dopasowany do kształtu obszaru dlatego mapy wykonywane w ramach zadania 1.2. 

oraz 1.8. opracowane zostały w układzie odwzorowania dla Polski - Polskim Układzie 

Współrzędnych Geograficznych 1992 obecnie obowiązującym systemie 

współrzędnych w Polsce. System wykorzystuje układ odniesienia ETRS 89 (elipsoida 

GRS 80) lokalny dla Europy, dzięki któremu różnice z WGS 84 nie przekraczają 

0,5 m (Urbański 2008). Układ 1992 został zaprojektowany do opracowań 

topograficznych. opiera się na odwzorowaniu Gaussa-Krügera z południkiem 

środkowym 19°E. Pas o szerokości 10 stopni, tworzony jest przez jeden układ 

współrzędnych i obejmuje cały kraj. Współczynnik skali na południku środkowym 

wynosi 0,9993, co oznacza, że układ wykorzystuje sieczną płaszczyznę walca, a 

początkowym równoleżnikiem jest równik z ujemną rzędną punktu głównego równą -

5 300 000,0 m. Ujemna rzędna równika zapewnia dodatnie wartości liczbowe na 

osi y. Natomiast odcięta punktu głównego wynosi 500 000,0 m (Urbański 2008). 

Analiza i interpolacja danych pomiarowych polegała na zamianie danych 

punktowych na rastrowe pola ciągłe zmiennych ilościowych, czyli odtworzeniu ich 

przestrzennego rozmieszczenia. Dokładne, przestrzenne odwzorowanie danych ma 

istotny wpływ na ostateczny wynik. W procesie interpolacji, na podstawie punktowych 

danych pomiarowych obliczone zostały wartości w centrach poszczególnych 

komórek rastrowych w obszarze. Ocena wartości w danym punkcie wymaga 
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określenia jego sąsiedztwa. Sąsiedztwo jest definiowane jako obszar wokół danego 

punktu pomiarowego, przy czym podstawą do określenia wartości w tym punkcie są 

dane z punktów obserwacyjnych znajdujących się w obrębie sąsiedztwa. Nowe 

wartości są najczęściej liczone na podstawie otaczającego je podzbioru punktów 

pomiarowych, a dobór tych punktów odbywa się na podstawie kryterium odległości 

do centrum obliczanej komórki rastrowej. Jedną z metod interpretacji danych jest 

metoda Krigingu Zwykłego, która ma mocne podstawy teoretyczne wynikające z 

geostatystyki. Umożliwia ona rozpoznać ogólne prawidłowości w rozkładzie 

przestrzennym danych, a następnie na ich podstawie dokonywać interpolacji. W 

metodzie krigingu obliczany jest rozkład możliwych wartości w zadanym otoczeniu. 

Metoda pozwala na określenie poziomu niepewności wynikającego z różnic między 

szacunkami a rzeczywistymi wartościami występującymi w badanych punktach. 

Generalnie interpolacja danych punktowych metodą krigingu zwykłego pozwala na 

podstawie danych pomiarowych określić szukaną wartość w ich otoczeniu. Przy 

czym wynik interpolacji opiera się na modelu kowariancji i nie zależy jedynie od 

odległości między szacowanym punktem a punktem pomiarowym. Zmiana wagi 

(znaczenie dla oszacowania) danych pomiarowych zależy od odległości jaka dzieli 

punkt, dla którego znamy rzeczywistą wartość pomiarową, od punktu dla którego 

dokonujemy oszacowania (Longley i in., 2008). Analiza i interpolacja danych w 

ramach zadań 1.2. i 1.8. wykonana została w oparciu o metodę krigigngu zwykłego. 

Po dokonaniu przestrzennej interpolacji danych punktowych, czyli rozłożeniu 

informacji punktowej na całą badaną powierzchnię, obejmującą obszar map z 

zadania 1.2. oraz 1.8. w obu przypadkach wygenerowane zostały hydroizohipsy, czyli 

linie łączące punkty o jednakowej wartości stanów wód podziemnych poziomu 

czwartorzędowego na badanej powierzchni. Mierzone stany wód podziemnych 

odniesione zostały do wysokości nad poziom morza (m n.p.m.). 

W przypadku realizacji zadania 1.7. ustalenie założeń i danych dla polsko-

niemieckiego modelu Jänschwalde oparte się one na możliwościach obliczeniowych 

oraz ograniczeniach programu Visual MODFLOW − jednego z powszechniej 

używanych pakietów wykorzystywanych do modelowania przepływu wód 

podziemnych w systemach porowych. Program opiera się na rozwiązaniu rozkładu 

wysokości hydraulicznych za pomocą różniczkowego równania filtracji, bazując na 



6 

 

metodzie różnic skończonych. Pole filtracji polega na dyskretyzacji siatką bloków 

prostokątnych, zdefiniowaną zespołem kolumn i rzędów. Wynikowy bilans wodny 

dostępny jest dla każdego bloku obliczeniowego. Istnieje również możliwość 

wyznaczenia dowolnie zdefiniowanych obszarów bilansowych w obrębie każdej 

warstwy. Visual MODFLOW umożliwia odwzorowanie z systemu hydrogeologicznego 

elementów będących źródłem wejść i wyjść (zasilanie, rzeki, studnie, dreny, 

ewapotranspiracja, odpływy/dopływy boczne), które pozwalają kompleksowo 

odwzorować naturalny system. Wymienione elementy systemu hydrogeologicznego 

zgrupowane są w modułach-podprogramach w obrębie programu i mogą być 

uruchamiane (lub nie) w trakcie procesu iteracyjnego (Gurwin i in., 1994). 

Program Visual MODFLOW jest uznany z standard w modelowaniu wód 

podziemnych. Służy do symulacji trójwymiarowego przepływu wód podziemnych w 

ośrodkach porowych. System pozwala na rozwiązanie rozkładu wysokości 

hydraulicznych za pomocą różniczkowego równania filtracji, bazując na metodzie 

różnic skończonych. Algorytm polega na przybliżonym rozwiązaniu układu równań 

równowagi opisanych ogólnym równaniem różniczkowym ruch wód podziemnych w 

przestrzeni trójwymiarowej w środowisku porowym, które ma postać (Gurwin i in., 

1994): 

 
gdzie: 

Kx,Ky,Kz – współczynniki filtracji wzdłuż koordynant x, y, z, 

h – napór hydrostatyczny, 

W – wielkość zasilania lub natężenie źródeł i upustów, 

Ss – współczynnik pojemności wodnej, 

t – czas, 

x,y,z – współrzędne przestrzenne. 

 

MODFLOW pozwala na budowę modeli procesów filtracji wód podziemnych, dla 

warunków stacjonarnych i niestacjonarnych, zachodzących w kompleksach 
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wodonośnych składających się z maksymalnie 80 poziomów. Kontakty hydrauliczne 

można odwzorować bezpośrednio lub pośrednio poprzez warstwy rozdzielające. Pole 

filtracji podlega dyskretyzacji siatką prostokątnych bloków, zdefiniowaną zespołem 

kolumn i rzędów. Elementy systemu wodonośnego odwzorowane są przez 

niezależne moduły programu, które mogą być uruchamiane w trakcie procesu 

iteracyjnego (Gurwin i in., 1994). Odwzorowanie naturalnego systemu możliwe jest 

przez zastosowanie szeregu warunków brzegowych definiowanych m.in. przez opad 

lub infiltrację efektywną, wody powierzchniowe, punkty lub strefy sztucznego 

zasilania czy drenażu antropogenicznego, ewapotranspirację oraz odpływy lub 

dopływy boczne. 

W ramach opracowania założeń i danych do modelu hydrodynamicznego 

rejonu oddziaływania odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Jänschwalde starano 

się uzyskać wielkości parametrów hydrogeologicznych, przy których model 

umożliwiałby odtworzenie zgodnie z rzeczywistym rozkładem wysokości 

hydraulicznych, bilans oraz układ krążenia wód podziemnych. 

Model hydrogeologiczny jest uproszczonym opisem zachowania się systemu 

wód podziemnych, dlatego powinien uwzględniać główne elementy jego struktury 

oraz wzajemne powiązania między jego poszczególnymi częściami. Program Visual 

MODFLOW posiada ograniczenia systemowe, które mają wpływ na niestabilność 

procesu iteracyjnego. Współczynnik filtracji w blokach obliczeniowych nie powinien 

przekraczać 50% w stosunku do bloków sąsiadujących, co powoduje trudności w 

oddaniu stref uprzywilejowanego przepływu. Odległość między kolejnymi liniami 

siatki dyskretyzacyjnej nie powinna zmieniać się powyżej 50 %. Stosunek długości 

sąsiednich ścian w jednym bloku obliczeniowym nie powinien przekraczać wartości 

10. Bloki w tej samej warstwie powinny kontaktować się na długości wynoszącej co 

najmniej 50 % swojej miąższości. Takie ograniczenia programu utrudniają precyzyjne 

modelowanie nieciągłych oraz silnie niejednorodnych struktur wodonośnych. Poza 

uproszczeniami wprowadzonymi w związku z możliwościami programu, szereg 

uproszczeń wynika z braku równomiernie rozmieszczonych danych, a w przypadku 

strony niemieckiej braku danych, dokładnych parametrów hydrogeologicznych 

obszaru, precyzyjnego przebiegu ekranu przeciwfiltracyjnego oraz położenia kopalni 
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odkrywkowej w kolejnych latach eksploatacji. Brakujące informacje uzupełniono w 

oparciu o istniejące opracowania i materiały archiwalne dla tego obszaru. 
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IV. Zrealizowane zadania: 

Zadanie 1.2. Przekazanie mapy hydroizohips Jänschwalde na stan z kwietnia 

stronie niemieckiej. 

Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie 

oddziaływania kopalni Jänschwalde wykonana została na podstawie analizy i 

interpretacji danych z wiosennych pomiarów stanów wód podziemnych wykonanych 

wspólnie z przedstawicielami strony niemieckiej w dniach 12-13.04.2010 r. w 

punktach obserwacyjnych należących do wspólnej polsko-niemieckiej sieci 

monitoringu wód granicznych w rejonie kopalin odkrywkowej węgla brunatnego 

Jänschwalde.  

Mapa wykonana została na podstawie 14 punktów pomiarowych  kontrolujących  

wahania wód podziemnych poziomu czwartorzędowego w rejonie kopalni 

Jänschwalde. Punkty kontrolne należą do sieci 24 punktów zlokalizowanych na 

terytorium Polski, w których obserwowane są wahania wszystkich poziomów 

wodonośnych w rejonie kopalni. Wynik niniejszego zadania stanowi mapa 

opracowana w skali 1: 25 000 w układzie odwzorowania dla Polski - Polski Układ 

Współrzędnych Geograficznych 1992 (Załącznik 2). Mapa wykonana została przy 

użyciu metody interpolacyjnej krigingu zwykłego szczegółowo scharakteryzowanej w 

części III niniejszego opracowania. 

Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego z kwietnia 2010 

roku w porównaniu do map z kilku wcześniejszych lat wykazuje podobny przebieg 

izolinii, a powierzchnia piezometryczna układa się zgodnie z ukształtowaniem terenu. 

Rozprzestrzenianie się leja depresji w czwartorzędowym poziomie wodonośnym jest 

ograniczone ciągle rozbudowywanym ekranem uszczelniającym.  

Analiza danych pomiarowych oraz ich interpolacja i przestrzenna wizualizacja 

pozwala stwierdzić, że zwierciadło wód podziemnych czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego wiosną 2010 roku w rejonie oddziaływania kopalni Jänschwalde 

naśladuje morfologię terenu, a układ hydroizohips wskazuje na drenujący charakter 

rzeki Nysy Łużyckiej. Zwierciadło wód podziemnych poziomu czwartorzędowego w 

okresie wiosennym kształtowało się na rzędnych 51,00-70,00 m n.p.m. Najwyżej 

położoną rzędną 70,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało na obszarze wysoczyzny na 
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północny-wschód od miejscowości Mielno. Natomiast najniżej położoną rzędną 

51,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało w północnej części obszaru, w rejonie 

miejscowości Sadzarzewice (Załącznik 2).  

Coroczna graficzna ocena układu hydroizohips pogranicza polsko-niemieckiego 

w rejonie oddziaływania kopalni węgla brunatnego Jänschwalde poprzez wykonanie 

mapy hydroizohips poziomu czwartorzędowego ma na celu kontrolowanie wahań 

wód podziemnych poziomu czwartorzędowego w stosunku do lat poprzednich. 

Konieczność taka pojawiła się gdy w latach 1986-1990 na skutek odwodnienia, 

prowadzonego dla wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego w kopalni Jänschwalde, na 

wysokości miejscowości Strzegów i Markosice, konieczna była budowa nowych i 

pogłębianie już istniejących studni gospodarskich ujmujących płytki, czwartorzędowy 

poziom wodonośny.  

Corocznie opracowana mapa hydroizohips poziomu czwartorzędowego z 

okresu wiosennego jest przekazywana stronie niemieckiej, która ma w obowiązku 

ujednolicić i opracować wspólną mapę hydroizohips na pograniczu polsko-

niemieckim. Mapa w roku 2010 wysłana została przez IMGW stronie niemieckiej. 

Zgodnie z Planem Pracy Grupy W-1 na rok 2010 strona niemiecka zobowiązana jest 

do przekazania stronie polskiej ujednoliconej mapy hydroizohips pogranicza polsko-

niemieckiego w rejonie kopalni Jänschwalde do listopada 2010 roku. 
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Zadanie 1.7. Ustalenie założeń i danych dla polsko-niemieckiego modelu 

Jänschwalde. 

Początkowo, przed zjednoczeniem Niemiec, współpraca polsko-niemiecka 

opierała się na „Umowie między rządem PRL a rządem NRD o współpracy w 

dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 11 marca 1965 r.” Na 

podstawie tej umowy powołani zostali pełnomocnicy rządów obu państw, którzy 

wyznaczyli „Wspólną grupę specjalistów w zakresie hydrologii i hydrogeologii”. W 

1979 roku przez tą grupę opracowane zostały pierwsze mapy hydroizohips dla 

obszaru oddziaływania kopalni Jänschwalde. Dalsza działalność grupy doprowadziła 

do wykonania na początku 1985 roku przez stronę niemiecką (na swój koszt) 12 

obserwacyjnych otworów badawczych na terytorium Polski, umożliwiających 

monitorowanie wahań zwierciadła wód czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra 

wodonośnego. Piezometry były początkiem istniejącej obecnie sieci monitoringowej 

na terytorium Polski w zlewni Nysy Łużyckiej. Kontrolowanie i analizowanie zmian 

położenia zwierciadła wód podziemnych początkowo leżało w kompetencjach Urzędu 

Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Pierwsze pomiary głębokości zwierciadła wody 

wykonane zostały w marcu 1985, natomiast od września tegoż roku pomiary były 

wykonywane regularnie (z comiesięczną częstotliwością). Od końca 1987 roku sieć 

powiększano o kolejne piezometry, a w 1989 roku do sieci monitoringowej włączono 

obserwacje w studniach gospodarskich.  

Wyniki prowadzonych obserwacji wskazywały na ujemny wpływ odwodnienia 

złoża prowadzonego w pobliskiej kopalni na stan wód podziemnych po stronie 

polskiej. Lokalizacja ekranu przeciwfiltracyjnego po zachodniej stronie odkrywki nie 

wykazywała skutecznej ochrony płytkiego poziomu wodonośnego. Z tego względu w 

ministerstwach obu krajów zasugerowano rozpoznanie obszaru oddziaływania 

kopalni na wody podziemne przy pomocy matematycznego modelu 

hydrogeologicznego.  

Pierwszy model tego obszaru, opracowany w latach 1990-91 (Pleczyński, 

Rynarzewski, 1991), wykazał: 

• występowanie i ciągłe powiększanie się leja depresji w podwęglowej i 

międzywęglowej warstwie wodonośnej na linii Późna – Strzegów – Mielno; 
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• w dolinie Nysy Łużyckiej (na skutek budowy ekranu izolującego) stopniowy 

powrót zwierciadła wód podziemnych ujmowanych z utworów 

czwartorzędowych do naturalnej rzędnej; 

• na wysoczyźnie tendencję do stabilizacji depresji wielkości 2-3 m. 

W roku 1993 rozpoczęły się prace nad ekspertyzą mającą określić wpływ 

kopalni Jänschwalde na wody podziemne na obszarze Polski. Planowano 

opracowanie nowego modelu hydrogeologicznego, na podstawie którego możliwe 

byłoby określenie bieżącego stanu wód podziemnych, zasięgu leja depresji, 

przepływów wód podziemnych z terytorium Polski do odkrywki oraz określić 

prognozę oddziaływania kopalni na lata 1994-2015. 

W roku 1995 w ramach „Ekspertyzy dla określenia wpływu kopalni odkrywkowej 

węgla brunatnego Jänschwalde na terytorium Polski” (Fiszer i in., 1995) opracowane 

zostały przez obie strony dwa niezależne modele matematyczne oraz zestawiono 

wyniki. Model polski opracowany został autorskim programem FKWH (siatka 

trójkątna), model bazuje na metodzie elementów skończonych odtwarzając zarówno 

ustalone jak i nieustalone procesy filtracji wód podziemnych, służy do symulacji 

procesów odwadniania odkrywek górniczych. Model niemiecki bazował na systemie 

programowym MINIHO (siatka prostokątna). W badaniach strony polska i niemiecka 

przeprowadziły obliczenia dla stanu wyjściowego (rok 1993), a także wykonano 

prognozy dla lat 2000, 2005, 2015. Jako wynik zestawione zostały mapy 

hydroizohips i hydroizopiez oraz przedstawiony został zasięg leja depresji 

(odpowiadający 1 m depresji). Obliczono także dopływy z obszaru Polski do kopalni 

odkrywkowej z podwęglowej i nadwęglowej warstwy wodonośnej zarówno dla stanu 

wyjściowego, jak i dla lat następnych. 

Od roku 1995 hydrogeologiczny model matematyczny nie był aktualizowany. 

Planowano na rok 2000 jego weryfikacja ze względu na brak środków finansowych 

nie została wykonana. Realizacja tego zadania była ciągle przesuwana w planach 

pracy Grupy W1 na kolejne lata. Obliczenia zawarte w modelu na rok 2000 i rok 2005 

straciły na aktualności między innymi ze względu na inne niż założono w modelu 

tempo eksploatacji węgla w kopalni. Ze względu to, że polski model z 1995 roku 

opracowany został w programie autorskim, uznano za konieczne opracowanie 

nowego modelu. W 2007 roku na podstawie bieżących danych pomiarowych, w 
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Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowany został model w systemie 

MODFLOW. Na podstawie wyników z modelowania otrzymano uaktualniony zasięg 

leja depresji w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. 

 
Ryc. 1. Zestawienie wyników modeli do oceny oddziaływania kopalni Jänschwalde węgla brunatnego 
na terytorium Polski. 

 

Przygotowane ustalenie założeń i danych dla polsko-niemieckiego modelu 

opierają się o możliwości programu Visual MODFLOW, w którym opracowanie 

modelu wymaga znajomości następujących warunków hydrodynamicznych: 

1) Struktury systemu hydrogeologicznego (przestrzenny rozkład parametrów). Jest 

to jeden z podstawowych elementów, którego stopień znajomości wpływa na 

wiarygodność rezultatów badań modelowych.  
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2) Granica modelowanego systemu wodonośnego. Kształt i charakter granic 

powinien gwarantować zminimalizowanie wymiany wód z otoczeniem w 

porównaniu z pozostałymi składnikami bilansu (zwykle granice zasięgu warstw 

wodonośnych, stabilne ośrodki drenażu bądź wododziały podziemne). Do 

wyznaczenia optymalnych granic obszaru modelowego niezbędna jest 

znajomość rozkładu wysokości hydraulicznych w warstwach wodonośnych. 

Istnieje możliwość założenia sztucznych granic modelu, kiedy system wód 

podziemnych jest obszerniejszy od założonych granic obszaru badań. 

3) Wartość przepływu w ciekach utrzymujących kontakt z wodami podziemnymi (w 

szczególności składowej odpływu podziemnego) oraz wartości 

drenażu/zasilania antropogenicznego. 

4) Wartość średniego rocznego opadu oraz przybliżonej wartości składowej 

zasilającej system wód podziemnych (infiltracja efektywna). 

System hydrogeologiczny związany z rejonem kopalni Jänschwalde stwarza 

trudności w konstruowaniu modelu. O czym decyduje skoncentrowane i 

fragmentaryczne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, a także utrudniony 

dostęp do niemieckich danych. 

Ustalenie założeń dla polsko-niemieckiego modelu opiera się również o 

koncepcyjny model krążenia wód opracowany w 2007 roku (Dubicki, Kryza 2008) 

oraz o analizę map, przekrojów oraz dokumentacji archiwalnych dotyczących rejonu 

kopalni. W procesie schematyzacji warunków hydrogeologicznych zgeneralizowaniu 

uległ rzeczywisty układ hydrogeologiczny.  

Wykonano: 

• agregację warstw litologicznych w obrębie poziomów wodonośnych, 

• interpolację i ekstrapolację danych dotyczących parametrów pojemnościowych i 

filtracyjnych warstw wodonośnych na obszar modelu, 

• wydzielenie granic systemu, uwzględniając charakter zasilania, przepływu i 

możliwość założenia uzasadnionych hydrodynamicznie warunków brzegowych. 

Wysokości hydrauliczne obszaru odtworzone zostały na podstawie 

archiwalnych materiałów z prowadzonego od 1985 roku monitoringu polsko-
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niemieckiego. Monitoring, który ma na celu określenie wpływu niemieckich kopalń 

węgla brunatnego na terytorium Polski, tworzą punkty pomiarowe zlokalizowane w 

dwóch przygranicznych obszarach zlewni Nysy Łużyckiej położonych w południowo-

zachodniej części województwa lubuskiego, w powiatach Krosno Odrzańskie i Żary:  

 Rejon oddziaływania kopalni Jänschwalde, to Strzegów – Sadzarzewice – 31 

punktów pomiarowych po stronie polskiej i 31 po stronie niemieckiej.  

 Rejon kopalń Reichwalde i Nochten, to rejon Przewoźniki – Sobolice – 23 

punkty pomiarowe po stronie polskiej i 13 po stronie niemieckiej. 

Wg podziału fizycznogeograficznego Polski cześć obszaru badawczego 

zlokalizowanego w woj. lubuskim, należy do podprowincji Nizin Sasko-Łużyckich 

(317). Rejon Strzegów – Sadzarzewice zlokalizowany jest w makroregionie 

Obniżenia Dolnołużyckiego (317.2) ciągnącego się wzdłuż Szprewy jako kraina 

bagien i licznych cieków. Jedyną częścią tego makroregionu obejmującą terytorium 

Polski jest Kotlina Zasiecka (317.23). Kotlina ta jest niecką końcową lodowca 

warciańskiego. Rejon Przewoźniki – Sobolice należy do mezoregionu Borów 

Dolnośląskich (317.74), będących częścią makroregionu  Nizin Śląsko-Łużyckich 

(317.7).  

Dla tej części obszaru badań modelowych, która nie jest objęta monitoringiem, 

uzupełniono informacje w oparciu o dane archiwalne z dokumentacji pochodzących z 

rejonu kopalni Jänschwalde (Pleczyński i in.,1991; Fiszer i in., 1995). W oparciu o 

cytowane dokumentacje dokonano także przestrzennego rozkładu współczynnika 

filtracji. W części obszaru o słabo rozpoznanym współczynniku filtracji dane 

uzupełniono opierając się o litologię warstwy wodonośnej. 

Ocena wielkości zasilania pochodzącej z infiltracji efektywnej obliczona została 

metodą wskaźnika infiltracji, która, wg Pazdro i in., 1990, sprawdza się w dużych 

zlewniach Niżu Polskiego. Metoda polega na analizie zakrytej mapy geologicznej, na 

podstawie której wydzielone zostały obszary o charakterystycznych zdolnościach 

infiltracyjnych (4 klasy utworów zgodnie z klasyfikacją Pazdry). Wydzieleniom 

litologicznym przyporządkowano wartość wskaźnika infiltracji α, opierając się na 

danych literaturowych (Pazdro i in., 1990) Wartość infiltracji efektywnej obliczono 

zgodnie ze wzorem: 
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PIef ⋅= α  

gdzie: 
  Ief – infiltracja efektywna; 
  α – wskaźnik infiltracji; 
  P – opad. 

Średnia wartość opadów w obszarze kształtuje się na poziomie 600 mm 

(posterunek opadowy IMGW Grabik). Średnia ważona wartość wskaźnika infiltracji 

określona dla modelowanego rejonu kopalni Jänschwalde wynosi 0,24. Wielkość 

zasilania obszaru modelowego obliczona metodą wskaźnika infiltracji efektywnej 

oszacowana została na 3,91 l/s z km2. 

Zaproponowane granice systemu wodonośnego wyznaczono uwzględniając 

charakter jego zasilania, przepływy oraz możliwość zlokalizowania uzasadnionych 

hydrodynamicznie warunków brzegowych. Granice obszaru badań modelowych 

opierają się głównie w oparciu o wododziały cieków powierzchniowych, które mają 

ścisły związek z działami wód podziemnych. W miejscu system wód podziemnych 

jest obszerniejszy od założonych granic obszaru badań założone zostały granice 

sztuczne. 

Model rejonu Jänschwalde opracowany został dla warunków stacjonarnych, co 

wynika z zakresu danych, uniemożliwiających odtworzenie stanów zwierciadła wód 

podziemnych i funkcjonowania obszaru jako systemu hydrogeologicznego z różnych 

okresów. Model składa się z trzech warstw: pierwsza warstwa odpowiada 

wodonośnym osadom czwartorzędu, drugą warstwę reprezentują słabo 

przepuszczalne utwory czwartorzędu i trzeciorzędu, a trzecia warstwa modelu to 

wodonośne osady trzeciorzędowe. Z uwagi na ich nieciągły charakter oraz słabo 

udokumentowane parametry zrezygnowano z rozdzielenia warstwy trzeciorzędowej 

na nadwęglową, międzywęglową oraz podwęglową. Rzeczywiste powierzchnie 

aktywnych obszarów pokrywają się we wszystkich warstwach modelu i zajmują 

powierzchnię 312,4 km2. 

Obszar badań modelowych został podzielony niejednorodną siatką 

dyskretyzacyjną o długości pól elementarnych od 100 m do 500 m. Lokalne 

zagęszczenie siatki zastosowano w obszarze, gdzie prowadzone są wieloletnie 
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obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych. Cały obszar podzielony został 

na 56 wierszy i 106 kolumn. Wyznaczona siatka składa się z 17808 bloków 

obliczeniowych oraz takiej samej liczby węzłów obliczeniowych zlokalizowanych w 

centrum każdego bloku. 

W modelu zastosowano warunki brzegowe pierwszego, drugiego i trzeciego 

rodzaju (WHI, 2005): 

Warunek brzegowy I rodzaju H = const. (Dirichleta), który zakłada swobodną 

wymianę wody z otoczeniem, założono w południowo-zachdnim fragmencie obszaru. 

Warunek brzegowy II rodzaju Q = const. (Neumanna) wprowadzono na całej 

powierzchni obszaru jako zasilanie powierzchniowe z infiltracji opadów. W oparciu o 

model przyrodniczy wprowadzono 11 stref z informacją o wielkości zasilania 

pochodzącej z infiltracji efektywnej. Wielkość infiltracji efektywnej wyliczono na 

podstawie wskaźnika infiltracji.  

Uwzględniono również największe ujęcie wody zlokalizowane w badanym 

obszarze (w Komorowie) zadając modułem WELL warunek brzegowy II rodzaju. 

Pozostałe ujęcia z obszaru badań pominięto z uwagi na ich stosunkowo małą 

wydajność, a także brak precyzyjnych danych. 

Warunek brzegowy III rodzaju wprowadzono wykorzystując moduł RIVER (WHI, 

2005), który pozwala określić interakcję wód powierzchniowych z podziemnymi. 

Modułem RIVER odwzorowano większe rzeki w modelowanym obszarze. W 

przeważającej części obszaru założono granice wykorzystując warunek ogólny GHB, 

pozwalający symulować wymianę wód między warstwą wodonośną a elementem 

brzegowym w zależności od wysokości ciśnienia w bloku sąsiadującym. Wymiana 

limitowana jest przez przewodność (oporność elementu brzegowego na przepływ do 

sąsiednich bloków) wyrażoną wzorem: 

D
KWLC ⋅⋅

=  

gdzie:  

  C – przewodność; 

  L – wysokość powierzchni kontaktu; 
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  W – szerokość powierzchni kontaktu; 

K – średni współczynnik filtracji osadów dzielących element brzegowy 

od hipotetycznego zbiornika wód powierzchniowych; 

  D – odległość od hipotetycznego zbiornika. 

Ekran przeciwfiltracyjny wprowadzony został jako warunek wewnętrzny, przy 

zastosowaniu modułu WALL (WHI, 2005), który umożliwia uszczelnienie strefy. 

Warunek WALL założono w miejscu istniejącego ekranu, do głębokości w przedziale 

od 54,0 m w północnym do 84,8 m w południowym odcinku ekranu. Wprowadzona 

wartość współczynnika filtracji ekranu kf = 1 ⋅ 10-10 m/s (Fiszer i in., 1995). 

Lokalizację warunków brzegowych na przykładzie I warstwy modelu prezentuje 

Ryc. 2. 

 

Ryc. 2. Mapa warunków brzegowych i dyskretyzacyjnego pola obliczeniowego modelu. 
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Z uwagi na przeważający swobodny charakter czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego górną granicę modelu stanowi powierzchnia terenu. Do obliczeń 

modelowych jako górną granicę wprowadzono cyfrowy model terenu (DEM) 

przygotowany na podstawie map topograficznych w skali 1: 50 000, z 

uwzględnieniem lokalizacji sieci rzecznej MPHP. DEM wprowadzono do modelu jako 

warstwę gridową z rozdzielczością 30 m (Ryc. 3).  

Kalibracja modelu została przeprowadzona metodą kolejnych przybliżeń. W 

celu oceny ilościowej błędu wprowadzone zostały do modelu punkty obserwacyjne, 

których lokalizacja pokrywała się z wybranymi punktami sieci monitoringu polsko-

niemieckiego. Obserwacji zmian zwierciadła wody pomierzonego w modelu z 

obserwowanym dla warstwy czwartorzędowej dokonano w punktach obserwacyjnych 

T-1, T-2, T-4, T-12 oraz 10455, natomiast dla warstwy trzeciorzędowej w punktach  

P-1, P-22/2, P-40/1, T-11, T-13, T-16 oraz 10806 (Ryc. 4). 
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Ryc. 3. Cyfrowy model terenu w rejonie oddziaływania kopalni węgla brunatnego Jänschwalde. 

 



21 

 

  

Ryc. 4. Lokalizacja wybranych punktów obserwacyjnych, wytypowanych do kalibracji modelu. 

 

W celu kontrolowania dopływów wód w rejon kopalni dla I i III warstwy modelu 

założono funkcję ZONE BUDGET (WHI, 2005) (Ryc. 5). Ocenę zgodności 

modelowanych wartości wysokości hydraulicznej ze zmierzonymi wykonano za 

pomocą błędów kalibracji, automatycznie generowanych przez program po 

przeliczeniu iteracyjnym dla wszystkich punktów obserwacyjnych. W trakcie 

tarowania modelu korygowano głównie wartości współczynnika filtracji (szczególnie 

w terenach słabo udokumentowanych w literaturze polskiej). Kalibracja wykonywana 

została do momentu, aż stopień wiarygodności modelu spełniał wymagania zadania 

hydrogeologicznego. 
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Ryc. 5. Mapa kierunków przepływu wód podziemnych wygenerowana przez model wraz z zasięgiem 
funkcji ZONE BUDGET. 

 

W wyniku obliczeń modelowych uzyskano bilans wód podziemnych rejonu 

oddziaływania kopalni, w którym po stronie dopływów zasilanie atmosferyczne 

stanowi 88,05 %. Wskazuje to na decydujący wpływ wykształcenia morfologicznego 

na kształtowanie się ciśnień hydrostatycznych. Wielkość odwodnienia górniczego, 

uzyskana w wyniku badań modelowych, po procesie kalibracji osiągnęła wartość 

zgodną z ostatnimi danymi uzyskanymi od strony niemieckiej.  

Wykalibrowany model stanu aktualnego pozwolił na zobrazowanie zasięgu leja 

depresji wywołanego odwodnieniem kopalni węgla brunatnego, jako wynik 

porównania wprowadzonych wartości naturalnych wysokości hydraulicznych z 

wysokościami uzyskanymi po procesie kalibracji modelu. Badania modelowe 
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potwierdzają skuteczność hydrauliczną ekranu przeciwfiltracyjnego chroniąc obecnie 

czwartorzędowy poziom wodonośny przed negatywnym wpływem odwodnienia 

górniczego kopalni Jänschwalde. Natomiast obniżenie zwierciadła wody uwidacznia 

się w trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Tendencja rozwoju leja w kierunku 

wschodnim wykazana badaniami modelowymi z początku lat 90-tych (Pleczyński i 

in.,1991; Fiszer i in., 1995) została potwierdzona modelem hydrodynamicznym 

również w 2007 (Dubicki, Kryza 2008) rejonu oddziaływania kopalni węgla 

brunatnego Jänschwalde. Zasięg leja po stronie polskiej sięga w kierunku wschodnim 

po rejon miejscowości Brzozów, natomiast w kierunku północno-wschodnim lej 

depresji rozwinął się wzdłuż linii Markosice - Brzozów (Ryc. 6). 

  

Ryc. 6. Zasięg leja depresji w trzeciorzędowej warstwie wodonośnej. 
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Zadanie 1.8. Opracowanie i prezentacja wyników wspólnej mapy hydroizohips 

dla wód granicznych. 

Zadane wykonane zostało w oparciu o pomierzone zwierciadło wód 

podziemnych w okresie wiosennym 2010 roku w sieci punktów obserwacyjnych 

IMGW wykorzystywanych do prac badawczych w zlewni Nysy Łużyckiej. Zestawienie 

otworów badawczych oraz ich charakterystyka zawarte zostały w kartach otworów w 

dalszej części opracowania (Załącznik 1). Mapa hydroizohips dla wód granicznych 

wykonana została dla obszaru zlewni rzeki Nysy Łużyckiej w poglądowej skali 

1: 300 000 (Załącznik 3). Mapę opracowano w układzie odwzorowania dla Polski - 

Polski Układ Współrzędnych Geograficznych 1992. Do wykonania mapy 

wykorzystano dane pomiarowe z sieci punktów obserwacyjnych IMGW 

wykorzystywanych do prac badawczych w zlewni uzupełnione danymi z niemieckich 

punktów należących do wspólnej polsko-niemieckiej sieci obserwacyjnej 

zlokalizowanych w pobliżu kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Dane zostały 

przeanalizowane i poddane interpolacji metodą krigingu zwykłego, którego opis 

zawarty został w części III niniejszego opracowania.  

W zlewni Nysy Łużyckiej można wyróżnić dwa rodzaje punktów pomiarowych 

ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, należących do kilku sieci 

obserwacyjnych wykorzystywanych w pracach badawczych IMGW na obszarze 

zlewni Nysy Łużyckiej. Są to zarówno piezometry jak i studnie zlokalizowane w 

dolinie Nysy Łużyckiej. Zmiany poziomu wód w tych punktach, wykazują dość ścisły 

związek hydrauliczny ze stanami wód powierzchniowych w rzekach. W czasie 

przyboru wody w rzekach obserwowane są wzrosty w piezometrach i studniach. 

Wody podziemne w czwartorzędzie reagują również na zmianę warunków 

meteorologicznych, szczególnie na opady deszczu. W każdym przypadku po 

wysokich stanach wód w rzece następowało po 1- 4 dniach podwyższenie się stanów 

wód w tych piezometrach i analogicznie okresy niżówek pokrywały się z okresami 

niskich stanów wód w piezometriach. W przebiegu poziomu wód podziemnych 

zaznaczają się okresy suszy klimatycznej, jak i okresy powodziowe. Wykresy 

wahania poziomu wody w tej grupie piezometrów mają podobny, zbliżony przebieg z 

kulminacją wiosenną w marcu, oraz obniżaniem się poziomu wody w półroczu letnim.  
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Druga grupa piezometrów, nie wykazująca związku hydraulicznego z wodami 

powierzchniowymi, umiejscowiona jest na wysoczyźnie. W tych punktach 

monitoringowych notuje się tendencję do niewielkiego, stałego obniżania się 

zwierciadła wody. Obserwuje się także zjawisko reakcji poziomu wody na długotrwałe 

wysokie opady deszczu. W przebiegu stanów wody w piezometrach wyraźnie 

zaznaczają się okresy suszy 1982-1985 i 1989-1992. Z kolei w 1994 roku w tych 

punktach pomiarowych nastąpił znaczący wzrost zwierciadła wody, który nie osiągnął 

jednak pierwotnego poziomu piezometrycznego. Od roku 1994 dominującym jest 

proces opadania, który w sposób wyraźny zaznaczył się w okresie suszy 2003-2004. 

Przyczyny tego obniżania można upatrywać w przesączaniu się wody ze strefy 

czwartorzędowej do niższych poziomów wodonośnych. W pierwszej połowie lat 90-

tych wielkość przesączania oszacowano na 25% opadów rocznych (Fiszer J. i in., 

1995). Wskutek pogłębiania się depresji w warstwach trzeciorzędowych, ilości 

infiltrującej wody prawdopodobnie uległy zwiększeniu. Infiltrację wód 

czwartorzędowych do intensywnie odwadnianych trzeciorzędowych warstw 

potwierdzają także znaczne zakłócenia natężenia przepływu w Nysie Łużyckiej. 

Niedobory wody w profilu podłużnym tej rzeki stwierdzono w oparciu o specjalne 

pomiary hydrometryczne, przeprowadzone przez polskich i niemieckich hydrologów. 

Trzy serie pomiarowe wykazały, że przyrost przepływu nie był proporcjonalny do 

przyrostu zlewni. Zaobserwowano odcinki, na których występują znaczne ubytki 

wody, widoczne zwłaszcza na wysokości kopalń węgla brunatnego. Największe 

niedobory wody odnotowano w rejonie niemieckiej kopalni Jänschwalde. We 

wrześniu 2002 w analizowanym odcinku rzeki: Sacro – Gubin zwracają uwagę ubytki 

wody na kanałach dostarczających wodę do elektrowni wodnych - na kanale 

elektrowni wodnej Grieβen obserwowany niedostatek wody równał się 4,4 m3/s, 

natomiast na kanale elektrowni wodnej Groß Gastrose ubytek liczył 2,6 m3/s. 

Niedobór natężenia przepływu wystąpił także na odcinku od ujścia Skrody do ujścia 

Lubszy do Nysy Łużyckiej. Dane uzyskane w trakcie dwóch innych serii pomiarowej 

były zbliżone. Deficyt wody w Nysie Łużyckiej w rejonach kopalń węgla brunatnego 

Jänschwalde dowodzi negatywnego wpływu tych obiektów na środowisko wodne. 

Niemniej jednak ubytki wody występujące na odcinku Sacro - Gubin są znacznie 

wyższe niż ilości wody wypompowywanej systemem odwadniającym kopalni. Strona 

niemiecka podała, ze średni pobór wody przez studnie bariery wschodniej 
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odwadniające odkrywkę wyniósł w roku 2002 5,6 m3/min (czyli około 0,9 m3/s), a 

więc był pokaźnie niższy niż niedobory wykazane podczas pomiarów 

hydrometrycznych. Ponieważ na tym odcinku rzeki po polskiej stronie nie ma 

znacznych użytkowników wód powierzchniowych, przyczyn obniżenia przepływów 

można upatrywać tylko w działaniu strony niemieckiej. Z uwagi na to, że obszar 

dorzecza Nysy Łużyckiej po niemieckiej stronie ma w tym rejonie niewielką 

szerokość – w najwęższym miejscu ok. 1 km, nie można wykluczyć przerzutu wody 

do zlewni Szprewy. 

Bardziej na południe, w rejonie koplani Reichwalde-Nochten zwierciadło wód 

pierwszego poziomu wodonośnego znajduje się w granicach naturalnych rzędnych, 

głównie w dolinie Nysy Łużyckiej. Powierzchnia piezometryczna układa się zgodnie z 

ukształtowaniem terenu. Większość punktów pomiarowych ujmujących wody z 

utworów czwartorzędowych rejonu Przewoźniki-Sobolice wykazuje ścisły związek 

hydrauliczny z wodami Nysy Łużyckiej. Wysokim stanom wody w rzece odpowiada 

wysoki poziom wody w piezometrach. Wahania zwierciadła wody są spowodowane 

głównie warunkami naturalnymi. W położeniu zwierciadła wód czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego widoczna jest także reakcja na opady atmosferyczne. 

Wykresy wahania zwierciadła wody w punktach ujmujących wody 

czwartorzędowe, w których pomiar wykonywany jest co miesiąc, wykazują podobny 

przebieg. Porównując wykresy wahań wód gruntowych z przebiegiem stanów wody w 

Nysie Łużyckiej zauważa się, że na wody gruntowe w dolinie Nysy Łużyckiej 

decydujący wpływ ma sytuacja hydrologiczna w zlewni tej rzeki, a w znacznie 

mniejszym stopniu opady atmosferyczne zasilające teren obserwacji 

piezometrycznych. Nie zaobserwowano wpływu prowadzonej działalności górniczej w 

położonych niedaleko niemieckich kopalniach węgla brunatnego na czwartorzędowy 

poziom wód podziemnych. 

Na podstawie opracowanej mapy hydroizohips czwartorzędowego poziomu wód 

podziemnych w zlewni Nysy Łużyckiej można stwierdzić, że zwierciadło wody w 

okresie wiosennym 2010 roku kształtowało się na rzędnych ok. 40,00 m n.p.m. do 

ok. 330,00 m n.p.m.. Układ hydroizohips wskazuje na przeważający drenujący 

charakter rzek. Najniżej, na rzędnej 38,50 m n.p.m., zwierciadło wody położone było 
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w ujściowym odcinku rzeki, natomiast najwyżej, na rzędnej 332,50 m n.p.m., na 

obszarze zwałowiska zewnętrznego kopalni węgla brunatnego Turów.  

Z uwagi na rozkład punktów pomiarowych w dolinie rzeki, położenie zwierciadła 

wody przy wschodniej oraz zachodniej granicy obszaru zlewni (w obszarze 

oddalonym od doliny rzecznej Nysy Łużyckiej) wynika z interpretacji danych 

pomiarowych oraz użytej metody interpolacji danych Zobrazowanie położenia 

zwierciadła wody poziomu czwartorzędowego zbliżonego do rzeczywistego układu, 

możliwe będzie po rozszerzeniu sieci pomiarowej o obszar poza doliną rzeczną Nysy 

Łużyckiej oraz zwiększenie nakładów finansowych na wykonanie większej liczby 

pomiarów na obszarze zlewni. 
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V. Podsumowanie i wnioski 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 

Oddział we Wrocławiu na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

wykonał trzy zadania wynikające z postanowień i zobowiązań dotyczących prac 

hydrogeologicznych wynikających z zatwierdzonego Planu Pracy na rok 2010 Grupy 

Roboczej W-1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii na wodach granicznych. Zadania 

sfinansowane zostały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

W ramach realizowanego zadania 1.2. opracowano mapę hydroizohips 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie oddziaływania kopalni 

Jänschwalde. Mapa wykonana została w oparciu o analizę i interpretację danych z 

wiosennych pomiarów stanów wód podziemnych wykonanych w punktach 

obserwacyjnych wspólnej sieci polsko-niemieckiej w rejonie oddziaływania kopalni. 

Mapę wykonano w skali 1: 25 000, wykorzystując narzędzia programu ArcGIS. Mapa 

została przesłana stronie niemieckiej pismem OWr/BR/075/40/2010 z dnia 

27.08.2010, które stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Zgodnie z Planem 

Pracy Grupy W-1 na rok 2010 strona niemiecka zobowiązana jest do przekazania 

stronie polskiej ujednoliconej mapy hydroizohips pogranicza polsko-niemieckiego w 

rejonie kopalni Jänschwalde do listopada 2010 roku.  

W ramach zadania 1.7. opracowane zostały założenia i dane dla polsko-

niemieckiego modelu, które opierają się o możliwości programu Visual MODFLOW, a 

także o koncepcyjny model krążenia wód opracowany przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2007 roku. W ramach zadania opracowana 

została struktura systemu hydrogeologicznego (przestrzenny rozkład parametrów), 

czyli podstawowy element, którego stopień znajomości wpływa na wiarygodność 

rezultatów badań modelowych. Zaproponowane zostały granice modelowanego 

systemu wodonośnego, gwarantujące zminimalizowaną wymianę wód z otoczeniem 

w porównaniu z pozostałymi składnikami bilansu. Uwzględnione zostały przepływy w 

ciekach utrzymujących kontakt z wodami podziemnymi (w szczególności składowej 

odpływu podziemnego) oraz wartości drenażu/zasilania antropogenicznego, a także 

wartość średniego rocznego opadu oraz przybliżonej wartości składowej zasilającej 
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system wód podziemnych (infiltracja efektywna). Scharakteryzowane zostało 

podejście weryfikowania i kalibracji modelu. 

W ramach zadania 1.8. wykonana została mapa hydroizohips 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla wód granicznych Nysy Łużyckiej. 

Zadane wykonano w oparciu o pomierzone zwierciadło wód podziemnych w okresie 

wiosennym 2010 roku w punktach pomiarowych z sieci punktów obserwacyjnych 

IMGW wykorzystywanych do prac badawczych w zlewni Nysy Łużyckiej, 

uzupełnionych danymi z niemieckich punktów należących do wspólnej polsko-

niemieckiej sieci obserwacyjnej zlokalizowanych w pobliżu kopalń odkrywkowych 

węgla brunatnego. Dane zostały przeanalizowane i poddane interpolacji metodą 

krigingu zwykłego. 

Przedstawione wyniki, a także działalność Grupy Roboczej W-1 świadczą o 

konieczności dalszego prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie kopalń 

odkrywkowych węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej, a także ciągłej weryfikacji 

i aktualizacji hydrodynamicznego modelu rejonu kopalni Jänschwalde. Wyniki badań 

modelowych mogą służyć do zaprojektowania nowych punktów monitoringowych w 

rejonie prognozowanego oddziaływania istniejących, a także planowanych nowych 

kopalni odkrywkowych. Prowadzenie monitoringu wód podziemnych w obszarze 

Nysy Łużyckiej oraz rozszerzenie sieci pomiarowej poza dolinę rzeki, może mieć w 

przyszłości kluczowe znaczenie, szczególnie po rozpoczęciu działań górniczych 

przygotowujących nowe tereny do eksploatacji. 
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Załącznik 3 

 

 

 

 

MAPA HYDROIZOHIPS CZWARTORZĘDOWEGO 

POZIOMU WODONOŚNEGO DLA WÓD GRANICZNYCH 

NYSY ŁUŻYCKIEJ 



 

 

 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Lasów 42 Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 9 ϕ   51°13’46” λ   15°01’31” 

Data założenia    10 lipca 2002r. 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód gruntowych i temperatury wody 

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  

 Nie stwierdzono. 

Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 250 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanej studni i dla jakich celów 

W studni istnieje instalacja hydroforowa, studnia jest użytkowana. 
 

 Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 
 



 

 

 

 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Sobolice 13 Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 11 ϕ   51°23’18” λ   14°58’23” 

Data założenia    10 lipca 2002r. 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód gruntowych i temperatury wody 

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  

 Nie stwierdzono. 

Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 500 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanej studni i dla jakich celów 

W studni istnieje instalacja hydroforowa, studnia jest użytkowana. 
 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 



 

 

 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Dobrzyń Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 13 ϕ   51°25’30” λ   14°58’33” 

Data założenia    10 lipca 2002r.  

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:  

 Pomiary poziomu wód gruntowych i temperatury wody 

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna 

Kontrola poszczególnych obserwacji i pomiarów 
Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  

 Nie stwierdzono. 

Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanej studni i dla jakich celów 

W studni istnieje instalacja hydroforowa, studnia jest użytkowana. 
 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Żarki Wielkie Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 16 ϕ  51°45’19” λ   14°35’22” 

Data założenia   11 lipca 2002r. 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód gruntowych i temperatury wody 

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów 

 

Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 800 m 
 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 



 

 

 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Olszyna Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 19 ϕ  51°39’18” λ   14°45’52” 

Data założenia   11 lipca 2002r.  

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód gruntowych i temperatury wody. 

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna. 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  

 Nie stwierdzono. 

Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 300 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanej studni i dla jakich celów 

W studni istnieje instalacja hydroforowa, studnia jest użytkowana. 
 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 



 

 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 

Miejscowość: Późna Rzeka: Nysa Łużycka       dorzecze: Odry       

Nr studni - 21 ϕ   51°50’38” λ   14°36’48” 

Data założenia   25 lipca 2002r.  

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód gruntowych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

Codzienna 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono.  
 

Odległość studni od Nysy Łużyckiej około 150 m. 

Dobowy pobór wody w obserwowanej studni i dla jakich celów 
 
W gospodarstwie istnieje instalacja wodociągowa, studnia jest  użytkowana 
do wyłącznie do celów gospodarczych. 
 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

Monitoring Nysy Łużyckiej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Bucze 1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Bucze 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°27’26”         λ  14°58’11”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

133,48 m n Kr 

Rzędna terenu 

133,452  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 600 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Bucze 1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Bucze 17 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Bucze 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°27’25”         λ  14°57’49”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

130,48 m n Kr 

Rzędna terenu 

130,154  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 300 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Bucze 17 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Dobrzyń 2 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Dobrzyń 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°25’40”         λ  14°58’37”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

138,12 m n Kr 

Rzędna terenu 

137,589  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 600 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Dobrzyń 2 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, SE od Przewozu, przy stacji paliw 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°28’26”         λ  14°57’08”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

127,0 m n Kr 

Rzędna terenu 

126,58  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1998 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 300 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-3 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, NE od Przewozu, koło stacji paliw 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°29’05”         λ  14°57’29”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

139,03 m n Kr 

Rzędna terenu 

138,58  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 1,7 km 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-3 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-4 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, NE od Przewozu, przy stacji paliw 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°29’04”         λ  14°57’26”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

139,62 m n Kr 

Rzędna terenu 

138,87  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 1,7 km 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-4 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PA-1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, W od Przewoźnik 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°31’11”         λ  14°46’50”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

111,4 m n Kr 

Rzędna terenu 

110,8  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 300 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PA-1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PB-1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, NW od Potoku 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°29’58”         λ  14°50’56”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

118,3 m n Kr 

Rzędna terenu 

117,55  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PB-1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PC-1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, W od Dobrzynia 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°25’52”         λ  14°57’46”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

134,47 m n Kr 

Rzędna terenu 

133,7  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 200 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
PC-1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Potok 4 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Potok ul. Wojska Polskiego 4 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°29’20”         λ  14°53’56”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

123,81 m n Kr 

Rzędna terenu 

123,201  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 700 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Potok 4 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Przewóz 11 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Przewóz ul Świerczewskiego 11 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°28’43”         λ  14°56’41”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

129,57 m n Kr 

Rzędna terenu 

128,827  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 450 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Przewóz 11 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice 1 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sanice ul. Wojska Polskiego 1 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°25’01”         λ  14°58’33”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

140,18 m n Kr 

Rzędna terenu 

139,534  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 600 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice 1 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice 10 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, ul. Młyńska 10 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°24’41”         λ  14°59’16”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

150,62 m n Kr 

Rzędna terenu 

149,824  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 1,5 km 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice 10 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice leśn. 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sanice ul. Wojska Polskiego 28 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°24’26”         λ  14°58’34”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

150,23 m n Kr 

Rzędna terenu 

149,064  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 700 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice leśn. 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice szkoła 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sanice  
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°24’42”         λ  14°58’31”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

149,3 m n Kr 

Rzędna terenu 

149,043  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok.700 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sanice szkoła 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 15 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sobolice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°23’16”         λ  14°58’20”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

143,28 m n Kr 

Rzędna terenu 

143,214  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 500 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 15 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 20 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sobolice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°23’25”         λ  14°58’31”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

153,44 m n Kr 

Rzędna terenu 

153,089  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 650 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 20 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 5 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Reichwalde/Nochten, Sobolice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°23’16”         λ  14°58’40”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

153,45 m n Kr 

Rzędna terenu 

153,33  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1997 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 900 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni jest prowadzony sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sobolice 5 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-1  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, NE od Strzegowa 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°49’52”         λ  14°37’38”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

76,06 m n Kr 

Rzędna terenu 

75,13  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1985 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 2,4 km. 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-1  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-2  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, SW od Późnej 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°30’13”         λ  14°36’14”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

61,58 m n Kr 

Rzędna terenu 

60,61  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1985 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m. 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-2  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-4  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, W od Strzegowa 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°49’15”         λ  14°36’08”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

63,96 m n Kr 

Rzędna terenu 

62,97  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1985 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 450 m. 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-4  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-12  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, SE od Strzegowa 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°48’50”         λ  14°39’45”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

85,44 m n Kr 

Rzędna terenu 

84,39  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1985 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 2,2 km. 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-12  
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-13/2 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, S od Strzegowa 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°48’10”         λ  14°37’44”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

67,37 m n Kr 

Rzędna terenu 

66,81  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1987 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 150 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-13/2 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-14/2 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, SW od Późnej 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°50’18”         λ  14°35’54”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

62,00 m n Kr 

Rzędna terenu 

61,54  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1987 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 300 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-14/2 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-15 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, SW od Strzegowa 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°48’52”         λ  14°36’22”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

64,84 m n Kr 

Rzędna terenu 

63,87  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
T-15 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-2 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Sadzarzewice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°53’02”         λ  14°39’39”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

54,70 m n Kr 

Rzędna terenu 

53,96  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

12 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-2 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-39 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Markosice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°51’49”         λ  14°38’49”      

Rodzaj posterunku  piezometr     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

56,89 m n Kr 

Rzędna terenu 

56,46  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1998 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 500 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór nie jest prowadzony 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
P-39 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Późna 14 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Późna 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°50’38”         λ  14°36’48”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

61,52 m n Kr 

Rzędna terenu 

61,094  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 180 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni prowadzony jest sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Późna 14 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Późna 24 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Późna 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°50’39”         λ  14°37’65”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

61,73 m n Kr 

Rzędna terenu 

61,244  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 450 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni prowadzony jest sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Późna 24 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sadzarzewice 17 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Sadzarzewice 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°53’00”         λ  14°39’40”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

54,69 m n Kr 

Rzędna terenu 

54,26  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 400 m 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni prowadzony jest sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Sadzarzewice 17 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Strzegów 8 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Lokalizacja posterunku  

Rejon Późna-Zasieki-Jänschwalde, Strzegów 
Współrzędne geograficzne 

ϕ 51°49’21”         λ  14°37’02”      

Rodzaj posterunku  studnia     Wiek     Q 

Rzędna znaku mierniczego  

64,28 m n Kr 

Rzędna terenu 

61,21  m n Kr 

Rok rozpoczęcia pomiarów 

1989 

Rodzaj wykonywanych obserwacji i pomiarów:   

Pomiary poziomu wód podziemnych  

Terminy obserwacji i pomiarów  

2 x w roku 

Czynniki wpływające na przebieg obserwacji i pomiarów  
Nie stwierdzono  
 
Odległość od Nysy Łużyckiej ok. 1,4 km 

Dobowy pobór wody w obserwowanym punkcie  
 
Pobór wody ze studni prowadzony jest sporadycznie 

UWAGI 

 

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karta posterunku wód podziemnych 
Nazwa posterunku 
Strzegów 8 
 

Zlewnia 
 Nysa Łużycka  

Dorzecze 
 Odra  

Sieć pomiarowa wód podziemnych  

W-1 
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