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SYNTEZA PRACY nt.: Realizacja zadań Grupy Roboczej W-1 Polsko-
Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach 

Granicznych 

 

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 2012 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 przeprowadzenie analiz oraz prac które pozwolą na 

zrealizowanie zadań Grupy Roboczej W-1, które są zawarte w postanowieniach i 



zobowiązaniach dotyczących prac hydrogeologicznych z Planu Prac na rok 2012 

zgodnie z zapisem protokołów: 

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

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

Wodach Granicznych (Drezno, 31.01 – 01.02.2012). 

Z zapisów powyższych protokołów wynika, że na potrzeby realizacji prac 

hydrogeologicznych w roku 2012 wymagane jest opracowanie poniżej zestawionych 

zadań: 

A. „Ocena i analiza zmienności stanu zwierciadła wód podziemnych w rejonie 

kopalń odkrywkowych usytuowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej dla potrzeb 

dwustronnej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach 

Granicznych”  

B. „Oszacowanie przestrzennego rozkładu powierzchniowych zasobów wodnych 

w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej” 

C. „Ocena dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych w świetle istniejących 

i planowanych poborów wody z Nysy Łużyckiej” 

 

W ramach realizowanego zadania A „Ocena i analiza zmienności stanu zwierciadła 

wód podziemnych w rejonie kopalń odkrywkowych usytuowanych wzdłuż Nysy 

Łużyckiej dla potrzeb dwustronnej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na 

Wodach Granicznych” opracowana została mapa hydroizohips czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego po stronie polskiej 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. 

Pomiary odbyły się w terminie 16-20.04.2012 roku. Mapę wykonano w skali 1: 

25 000, wykorzystując narzędzia programu ArcGIS. Mapa hydroizohips 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego z kwietnia 2012 roku w porównaniu do 

map z kilku wcześniejszych lat wykazuje podobny charakter linii równego przebiegu 

stanów wód podziemnych, a powierzchnia piezometryczna układa się zgodnie z 

ukształtowaniem terenu. Rozprzestrzenianie się leja depresji w czwartorzędowym 



poziomie wodonośnym jest ograniczone ekranem uszczelniającym. Zwierciadło wody 

w kwietniu 2012 r. kształtowało się na nieznacznie niższym poziomie niż w kwietniu 

2011 r. i w przypadku większości punktów nie przekracza 0,50 m, w przypadku 

jednego punktu zwierciadło obniżyło się o 1,33 m. Zgodnie z postanowieniami 

wynikającymi z ustaleń polsko-niemieckiej Grupy Roboczej W-1 mapa zostanie 

przesłana stronie niemieckiej w terminie do końca sierpnia 2012 roku. Zgodnie z 

Planem Pracy Grupy W-1 na rok 2012 strona niemiecka, wykorzystując wyniki 

interpolacji pomiarów na terenie Polski, zobowiązana jest do przekazania stronie 

polskiej ujednoliconej mapy hydroizohips pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie 

kopalni Jänschwalde do listopada 2012 roku.  

W ramach zadania B „Oszacowanie przestrzennego rozkładu 

powierzchniowych zasobów wodnych w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej” 

przeprowadzona została ocena zasobów wodnych zlewni rzeki Nysy Łużyckiej dla 

okresów 1975-2000 (który odpowiada przeciętnym warunkom hydrologicznym 

w wieloleciu referencyjnym) oraz 2001-2010 (okres związany z poborem wody 

z Nysy Łużyckiej na potrzeby zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf po 

stronie niemieckiej). Wykonana została również charakterystyka hydrologiczna roku 

2011 (ostatni pełny rok hydrologiczny) oraz perspektywy zmian średniego rocznego 

zasobu dyspozycyjnego do roku 2064 włącznie, z uwzględnieniem scenariusza 

przerzutów wody do zlewni Sprewy (lata 2013 – 2032) oraz planowanych rekultywacji  

wyrobisk Turów (lata 2045 – 2064) i Jänschwalde (od roku 2050).  

Zasoby własne zlewni cząstkowych w okresie poboru wody dla Berzdorf  

wykazują tendencję spadkową w porównaniu z okresem wieloletnim. Dotyczy to 

zarówno górnej części dorzecza (odcinek Sieniawka – Berzdorf), jak i zlewni rzek 

Skroda oraz Lubsza.  

Uruchomienie ujęcia wody dla zlewni rzeki Sprewa może spowodować 

obniżenie całkowitego rocznego zasobu dyspozycyjnego Nysy Łużyckiej dla roku 

przeciętnego o ok. 10%. 

W przypadku jednoczesnego zlewania wyrobisk pokopalnianych Turów 

i Jänschwalde  redukcja rocznego zasobu dyspozycyjnego na wysokości ujęcia wody 

dla Turowa wynosi około 50%, a na wysokości ujęcia dla Janschwalde – około 30%. 

Kompensacja przepływu dyspozycyjnego poniżej ujęcia Turów następuje nieco 

poniżej wodowskazu Zgorzelec, a więc po pokonaniu przez Nysę Łużycką dystansu 



około 30 km. Redukcja zasobu dyspozycyjnego w przekroju zamykającym zlewnię 

Nysy Łużyckiej powinna wynieść około 30% dla przeciętnych warunków 

hydrologicznych. 

Zakłócenia ustroju hydrologicznego wynikające z planowanych inwestycji 

w zlewni Nysy Łuzyckiej potrwają co najmniej kilkadziesiąt lat, nie licząc okresu 

utrwalania się nowej równowagi dynamicznej geosystemu zlewni. Z uwagi na zakres 

oraz tempo przemian antropogenicznych w zlewni rzeki Nysa Łużycka istnieje 

potrzeba prowadzenia dalszych, systematycznych badań nie tylko ilościowych, ale 

także jakościowych w zakresie zasobów wodnych analizowanego obszaru.  

W ramach zadania C „Ocena dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych w 

świetle istniejących i planowanych poborów wody z Nysy Łużyckiej” przeprowadzona 

została ocena dynamiki wód podziemnych w dwóch obszarach: Strzegów-

Sadzarzewice oraz Przewoźniki-Sobolice. Ocena dynamiki wód podziemnych w 

rejonie oddziaływania kopalni odkrywkowej Jänschwalde na stronę polską tj. w 

rejonie Strzegów-Sadzarzewice prowadzona jest na podstawie wyników monitoringu 

zwierciadła wód podziemnych z 24 punktów pomiarowych, w tym w 14 punktach 

ujmujących wody czwartorzędowe i 10 punktach umożliwiających obserwację wód 

znajdujących się w utworach trzeciorzędowych. Ocena zmian poziomu zwierciadła 

wody zachodzącą w poszczególnych piezometrach ujmujących warstwę wodonośną 

trzeciorzędową możliwa jest na linii północ-południe. Rozprzestrzenianie się leja 

depresji w czwartorzędowym piętrze wodonośnym jest ograniczone ekranem 

uszczelniającym, który sięga do słaboprzepuszczalnych utworów trzeciorzędowych. 

Ocena dynamiki wód podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni odkrywkowej 

Reichwalde i Nochten na stronę polską tj. w rejonie Przewoźniki-Sobolice. W rejonie 

oddziaływania kopalni Reichwalde w roku 2012 przeprowadzono pomiary położenia 

zwierciadła wód podziemnych w 19 punktach obserwacyjnych, w tym w 16 punktach 

ujmujących wody czwartorzędowe i tylko w 3 punktach umożliwiających obserwację 

wód znajdujących się w utworach trzeciorzędowych. Ocena zmian poziomu 

zwierciadła wody zachodzącą w piezometrach ujmujących warstwę wodonośną 

trzeciorzędową jest utrudniona, gdyż są to tylko 3 punkty, z których każdy pozwala 

na obserwację innej warstwy wodonośnej (nadkładowej, międzywęglowej, 

powęglowej). Niemniej jednak w żadnym z tych trzech trzeciorzędowych punktów 

pomiarowych nie zaobserwowano spadku wód podziemnych. Można się spodziewać 

reakcji w postaci obniżenia zwierciadła ww. punktach obserwacyjnych w związku z 



pracami związanymi z odwodnieniem terenu wzdłuż Nysy Łużyckiej w związku z 

budową kolejnego odcinka ścianki filtracyjnej i ponownym uruchomieniem 

eksploatacji w kopalni Reichwalde. Większość punktów pomiarowych ujmujących 

wody z utworów czwartorzędowych w omawianym rejonie wykazuje ścisły związek 

hydrauliczny z wodami Nysy Łużyckiej. Wahania zwierciadła wody są spowodowane 

głównie warunkami naturalnymi.  

Przeprowadzono również analizę wpływu istniejących i planowanych na 

najbliższe lata poborów wód podziemnych na ich zasoby oraz przeanalizowano 

wpływ planowanych inwestycji, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na 

środowisko gruntowo-wodne. Pobór wody do zalewnia zbiornika Berzdorf od powodzi 

na Nysie Łużyckiej (7-10.08.2010 r.) nie odbywa się z powodu zniszczenia instalacji, 

stąd nie miał on żadnego wpływu w 2012 r. Natomiast planowany na lata 2013 - 

2032 pobór w miejscowości Steinbach (przerzut wody ze zlewni Nysy Łużyckiej do 

zlewni Sprewy) nie został jeszcze uruchomiony. Istnieją wypracowane przez stronę 

polską i niemiecką wytyczne odnośnie tego poboru dotyczące wielkości poboru (nie 

więcej niż 2,5 m3/s) i warunków poboru (przy przepływie wyższym niż 17,6 m3/s).  

Analizowano także potencjalny wpływ planowanych inwestycji w zlewni Nysy 

Łużyckiej, tj. kopalni odkrywkowej Jänschwalde-Nord położonej tuż przy granicy 

polskiej na południe od miasta Guben/Gubin. Planowane uruchomienie kopalni 

nastąpi w latach 2020 – 2023. Planowanie wydobycie węgla będzie możliwe do roku 

2047. Analizy przeprowadzone zostały z podziałem planowanych inwestycji na cztery 

etapy: początkowy, związany z zakładaniem ścianki uszczelniającej w obszarze, etap 

intensywnej działalności górniczej oraz etap rekultywacji. Powyższe etapy 

działalności odkrywki mogą spowodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych 

(poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego) już w trakcie budowy ścianki 

szczelnej wokół kopalni Jänschwalde-Nord. Efekty mogą być odczuwalne na ujęciu 

wód podziemnych w Sękowicach (dwie studnie pobierające wodę z warstwy  

wodonośnej czwartorzędowej o wydajność wynosi ok. 50 m3/h) a także w postaci 

obniżenia poziomu wody w studniach gospodarskich i potencjalnie na spadku 

wydajności upraw. 

Przedstawiono dwa scenariusze zmian przepływu średniego w zlewni Nysy 

Łużyckiej w związku z planowaną likwidacją kopalń odkrywkowych węgla brunatnego 

po stronie polskiej i niemieckiej: przrzut wody do zlewni Sprewy i jednoczesne 

zalewanie wyrobisk Turów i Jänschwalde Do szacowania prognozowanych zmian 



przepływów przyjęto najbardziej niekorzystny scenariusz, że pobór będzie się 

odbywał przez wszystkie dni w roku. W warunkach przeciętnych (przepływy zbliżone 

do średnich) przepływy w profilu podłużnym nie zejdą poniżej wstępnie 

oszacowanego przepływu nienaruszalnego. W niekorzystnych warunkach 

hydrologicznych (lata suche) odpowiednie określenie przepływów granicznych dla 

planowanych inwestycji (Turów, Jänschwalde), uniemożliwi pobory w okresach 

deficytu wody. Zaznaczyć należy, że przedstawione obliczenia mają charakter 

uproszczony i szacunkowy, oraz dotyczą inwestycji planowanych z dużym 

wyprzedzeniem czasowym.   

Wymienione działania będą miały charakter jednorazowy i trwały (zmniejszenie 

zasobów wskutek zmniejszenia powierzchni zlewni wynikającej z zakończenia 

eksploatacji kopalni Janschwalde i uruchomienia nowego pola wydobywczego 

Janschwalde Nord) oraz charakter czasowy i odwracalny (przerzut do zlewni Sprewy, 

pobór wody do zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Turów i pobór do zalewania 

Jeziora Heide – See).  

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

o konieczności dalszego prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie kopalń 

odkrywkowych węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej. Wyniki 

przeprowadzonych badań w rejonie prognozowanego oddziaływania istniejących, a 

także planowanych nowych kopalni odkrywkowych, posłużą Grupie Roboczej W-1 w 

kolejnych naradach zmierzających do prowadzenia zrównoważonego 

gospodarowania wodami granicznymi w zlewni Nysy Łużyckiej. Prowadzenie 

monitoringu zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych w obszarze Nysy 

Łużyckiej, prowadzenie ciągłych analiz tych danych, może mieć w przyszłości 

kluczowe znaczenie, szczególnie po rozpoczęciu działań górniczych 

przygotowujących nowe tereny do eksploatacji zasobnych złóż węgla brunatnego. 
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I. Wstęp 

Wody powierzchniowe i podziemne są podstawowym źródłem zaspokajania 

potrzeb ludzi oraz gospodarki w różnej skali przestrzennej i czasowej. Znajomość ich 

charakterystyk ilościowych oraz jakościowych jest niezbędna do prowadzenia 

racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, w tym realizacji założeń 

zrównoważonego rozwoju środowiska geograficznego. Pojęcie zasobów wód 

powierzchniowych, z punktu widzenia ich wykorzystania, odnosi się przede 

wszystkim do wód płynących. To właśnie cieki powierzchniowe są głównym źródłem 

wody dla ich odbiorców.  

Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych są dynamicznym komponentem 

środowiska geograficznego zlewni, bowiem ich wielkość zależy w dużym stopniu od 

przebiegu stanów pogody oraz zmian klimatu. Ich zmienność znajduje swój wyraz 

także w przestrzeni. Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu po stronie 

czynników naturalnych oraz charakter i skala przemian antropogenicznych to 

zasadnicze czynniki przestrzennego zróżnicowania wielkości zasobów wodnych. 

Wspomniane czynniki decydują głównie o tzw. zasobach własnych zlewni, a więc 

związanych z przebiegiem warunków pluwialnych na ich obszarze. Z kolei zasoby 

transgraniczne wynikają z sytuacji opadowej powyżej wejścia do systemu 

rozpatrywanej zlewni. 

Możliwości w zakresie jakichkolwiek analiz hydrologicznych i 

hydrogeologicznych związane są wprost z dostępnością danych wejściowych. 

Systematyczne pomiary stanów wody i natężenia przepływu prowadzone są przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Cieki 

powierzchniowe kontrolowane są jednak tylko punktowo. Przebieg procesów 

hydrologicznych na odcinkach między posterunkami wodowskazowymi jest nieznany 

i może być opisywany jedynie dostępnymi formułami empirycznymi. 

Zawarcie „Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republika Federalną 

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

roku” nastąpiło po połączeniu RFN i NRD, kiedy to zaistniała potrzeba nowelizacji 

prawa. Powyższa umowa reguluje zasady współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej 

Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych (Dz.U. nr 17. poz. 56). We 

Frankfurcie nad Odrą w dniach 20-21.07.1992 odbyło się pierwsze posiedzenie 
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Tymczasowej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, na którym Komisja 

powołała Grupę Roboczą W1 której zadania mieszczą się w zakresie hydrologii i 

hydrogeologii. 

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej W1 odbyło się w styczniu 1993 roku we 

Wrocławiu. Opracowane zostały „Tymczasowe zasady współpracy Grupy Roboczej 

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

zostały: 

 konieczność prowadzenia monitoringu wód podziemnych na obszarze Późno – 

Zasieki – Jänschwalde, z częstotliwością wykonywania pomiarów 1 raz w 

miesiącu, każdy po swojej stronie; 

 wspólne polsko-niemieckie pomiary, które odbywają się 2 razy w roku (w 

kwietniu i październiku). Pomiary w kwietniu organizowane są przez stronę 

polską, natomiast w październiku przez stronę niemiecką; 

 strona polska na podstawie wiosennych pomiarów wykonuje i przekazuje mapę 

hydroiziohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego rejonu oddziaływania 

kopalni Jänschwalde w terminie do końca sierpnia każdego roku, natomiast 

strona niemiecka scala mapy hydroizohips z obszaru Polski i Niemiec oraz 

przekazuje stronie polskiej wspólną mapę w terminie do końca grudnia; 

 za udział we wspólnym monitoringu oraz opracowanie mapy po stronie polskiej 

odpowiedzialny jest obecnie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, natomiast po stronie 

niemieckiej Landesumweltamt Brandenburg. 

Raz do roku odbywają się narady Grupy Roboczej W-1, które realizowane są w 

ramach polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej na wodach granicznych Nysy 

Łużyckiej. Na naradach 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 2012 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 przeprowadzenie analiz oraz prac które pozwolą na 

zrealizowanie zadań Grupy Roboczej W-1, które są zawarte w postanowieniach i 

zobowiązaniach dotyczących prac hydrogeologicznych z Planu Prac na rok 2012 

zgodnie z zapisem protokołów: 

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

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

Wodach Granicznych (Drezno, 31.01 – 01.02.2012). 

Z zapisów powyższych protokołów wynika, że na potrzeby realizacji prac 

hydrogeologicznych w roku 2012 wymagane jest opracowanie poniżej zestawionych 

zadań: 

A. „Ocena i analiza zmienności stanu zwierciadła wód podziemnych w rejonie 

kopalń odkrywkowych usytuowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej dla potrzeb 

dwustronnej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach 

Granicznych”  

B. „Oszacowanie przestrzennego rozkładu powierzchniowych zasobów wodnych 

w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej” 

C. „Ocena dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych w świetle istniejących 

i planowanych poborów wody z Nysy Łużyckiej” 
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III. Wprowadzenie metodyczne 

Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego rejonu kopalni 

Jänschwalde (stan na kwiecień 2012; załącznik 2) przewidziana do realizacji w 2012 

roku wykonana została przy użyciu programu Anudem, narzędzia programu ArcGIS.  

Ważnym elementem mapy jest układ linii współrzędnych, czyli płaski obraz sieci 

odpowiednich linii na elipsoidzie ziemskiej. Taka 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 jest stosowana jako 

uzupełnienie siatki kartograficznej. W celu skonstruowania 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 opracowana mapa hydroizohips opracowana została 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). 

Na etapie opracowania mapy 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 pomiarowych ma znaczący wpływ na ostateczny 

wynik prowadzonych analiz. W procesie interpolacji punktowych danych 
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pomiarowych, obliczone zostały wartości w centrach poszczególnych komórek 

rastrowych w obszarze. Ocena wartości w danym punkcie wymaga 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. Metoda ta pozwala 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 

określić szukaną wartość w ich otoczeniu rozpatrywanych danych pomiarowych. 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 podczas 

opracowania mapy hydroizohips wykonana została w oparciu o metodę krigigngu 

zwykłego. 

Po dokonaniu przestrzennej interpolacji danych punktowych, czyli rozłożeniu 

informacji punktowej na całą badaną powierzchnię, obejmującą obszar mapy 

hydroizohips rejonu kopalni Jänschwalde 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.). 

Szacowanie wielkości zasobów wodnych, sprowadza się najczęściej do 

obliczania i oceny wielkości przepływów charakterystycznych oraz wartości odpływu 

jednostkowego. Wskazane charakterystyki hydrologiczne mogą być wyznaczane dla 
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różnych skal przestrzennych, tj. zarówno dla zlewni cząstkowych czy różnicowych, 

jak i dla większych jednostek hydrograficznych ograniczonych przyjętym przekrojem 

obliczeniowym. Poza klasycznym podziałem hydrograficznym opartym o zlewni 

cząstkowe, wyniki obliczeń hydrologicznych można przedstawiać na tle innych 

wydzieleń, m.in. jednolitych części wód (powierzchniowych, podziemnych), regionów 

fizycznogeograficznych (np. regionalizacja fizycznogeograficzna wg Kondrackiego), a 

nawet administracyjnych. Przyjęta regionalizacja musi jednak nawiązywać do 

wyraźnie określonych celów. 

W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę oszacowania zasobów 

wodnych zlewni Nysy Łużyckiej, które ze względu na ich intensywną i systematyczną 

eksploatację wymagają opisu ilościowego zarówno w ujęciu historycznym i 

aktualnym, jak i w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, szczególnie z 

uwzględnieniem planowanych działań rekultywacyjnych. Antropopresja w zlewni 

prowadzi do istotnych zaburzeń w kształtowaniu się stanów wód powierzchniowych i 

podziemnych. Wzdłuż biegu Nysy Łużyckiej odnotowuje się odcinki rzeki, na których 

przepływy nie rosną wraz z przyrostem powierzchni dorzecza, a wręcz maleją, co ma 

związek zarówno z eksploatacją złóż węgla brunatnego po stronie polskiej i 

niemieckiej jak i z oddziaływaniem elektrowni wodnych. 

W opracowaniu obliczono trzy charakterystyki hydrologiczne:  

− średnie roczne wartości natężenia przepływu dla trzech okresów (1975-

2000, 2001-2010 i 2011), 

− średnie roczne wartości odpływu jednostkowego dla analogicznych 

okresów, 

− średnie roczne wartości przepływu i zasobu dyspozycyjnego dla lat 1998 

i 2005. 

Dodatkowo, dla roku hydrologicznego 2011 przedstawiono: 

− miesięczne wartości natężenia przepływu (minimalne, średnie i 

maksymalne), 

− wyników wspólnych polsko-niemieckich pomiarów hydrometrycznych na 

uzgodnionych przekrojach wodowskazowych. 

Obliczenia średnich rocznych wartości natężenia przepływu oraz odpływu 

jednostkowego wykonano zarówno dla przekrojów wodowskazowych 
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zlokalizowanych na rzece Nysa Łużycka oraz jej dopływach kontrolowanych, jak i dla 

wybranych przekrojów obliczeniowych zależnie od celu prezentacji treści 

hydrologicznych. W opracowaniu dodatkowymi przekrojami obliczeniowymi są ujścia 

cieków kontrolowanych do Nysy Łużyckiej oraz ważniejsze punkty poboru wody – 

aktualne i perspektywiczne wyrobiska eksploatacyjne węgla brunatnego. 

Przedstawione kryterium wyboru przekrojów poza wodowskazami wynika z faktu, że 

głównymi użytkownikami wód zlewni Nysy Łużyckiej są odkrywkowe kopalnie węgla 

brunatnego. 

W opracowaniu wydzielono trzy zasadnicze okresy, dla których wykonano 

obliczenia średnich rocznych wartości natężenia przepływu oraz odpływu 

jednostkowego i zaprezentowano je w ujęciu przestrzennym: 

− 1975-2000, który odpowiada przeciętnym warunkom hydrologicznym w 

wieloleciu referencyjnym, 

− 2001-2010, tj. okres związany z poborem wody z Nysy Łużyckiej na 

potrzeby zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf po stronie 

niemieckiej, 

− 2011 – ostatni, pełny rok hydrologiczny. 

Rok 2011 został wyodrębniony również z dwóch innych powodów. Powódź w 

zlewni Nysy Łużyckiej w roku 2010 spowodowała zniszczenie zbiornika wodnego 

Niedów na rzece Witce (prawostronny dopływ Nysy Łużyckiej). W efekcie 

uszkodzony został dotychczasowy wodowskaz Ręczyn zlokalizowany nieco poniżej 

zapory czołowej. Nowy posterunek wodowskazowy nie nawiązuje do istniejącej 

krzywej natężenia przepływu. W związku  z tym uzyskanie średniej rocznej wartości 

natężenia przepływu w przekroju zamykającym zlewnię Witki było możliwe na drodze 

ekstrapolacji liniowej SQ z wodowskazu Ostróżno położonego powyżej 

odbudowywanego zbiornika wodnego. Z drugiej strony w roku 2011, na skutek 

zniszczeń popowodziowych ujęcia wody, wstrzymany był pobór wody dla wyrobiska 

Berzdorf. Dodatkowo obliczono zmienność średniego rocznego natężenia przepływu 

oraz odpływu jednostkowego dla Nysy Łużyckiej dla roku przeciętnego przed 

uruchomieniem poboru wody dla wyrobiska Berzdorf (1998) oraz dla roku 

przeciętnego 2005 (pobór dla Berzdorf). 
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Poza oszacowaniem zasobów wodnych dla minionych okresów 

hydrologicznych, zaprezentowano również zmiany przepływu i zasobu 

dyspozycyjnego w zlewni Nysy Łużyckiej w kontekście realizacji dwóch wybranych 

scenariuszy wodnogospodarczych związanych z planowaną rekultywacją terenów 

górniczych węgla brunatnego. Wydzielono okres 2013 – 2032, na który planowany 

jest przerzut wody z Nysy Łużyckiej do zlewni rzeki Szprewa oraz lata 2050 – 2064, 

tj. okres jednoczesnego poboru wody z Nysy Łużyckiej na potrzeby zalewania 

wyrobiska poeksploatacyjnego Turów po stronie polskiej (lata 2045 – 2064) oraz 

Janschwalde po stronie niemieckiej (od roku 2050). 

W opracowaniu wykorzystano technologię GIS (Geographical Information 

Systems). Korzystając z aplikacji ArcGIS oraz QGIS wykonano przestrzenne 

reprezentacje obliczonych i wybranych charakterystyk hydrologicznych opisujących 

w sposób ilościowy zasoby wód powierzchniowych zlewni Nysy Łużyckiej. Mapy 

zredagowano w skali 1:750 000, w Państwowym Układzie Współrzędnych 

Geograficznych „1992” (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 

2000 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) i opisano siatką 

geograficzną opartą o elipsoidę Gaussa-Krügera. Wspomniane mapy tematyczne 

wykonano na podkładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. Obliczone 

charakterystyki hydrologiczne zasobów wodnych przypisano do wyznaczonych 

zlewni cząstkowych dorzecza Nysy Łużyckiej ograniczonych przyjętymi przekrojami 

wodowskazowymi i obliczeniowymi lub do zlewni położonych powyżej wspomnianych 

przekrojów (wartości całkowite). Korzystając z narzędzi GIS, z obszaru zlewni Nysy 

Łużyckiej wyodrębniono jej polską część. 
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IV. Zrealizowane zadania: 

 

A „Ocena i analiza zmienności stanu zwierciadła wód podziemnych w rejonie 

kopalń odkrywkowych usytuowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej dla potrzeb 

dwustronnej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach 

Granicznych” 

Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie 

oddziaływania kopalni Jänschwalde wykonana została na podstawie analizy i 

interpretacji danych z wiosennych pomiarów stanów wód podziemnych, które 

wykonane zostały wspólnie z przedstawicielami strony niemieckiej w dniach 16-

20.04.2012 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 przestrzennej analizy danych 

pomiarowych pochodzących z 14 punktów kontrolujących wahania wód podziemnych 

poziomu czwartorzędowego w rejonie kopalni Jänschwalde. Punkty kontrolne 

włączone są do wspólnej polsko-niemieckiej sieci pomiarowej rejonu Jänschwalde, w 

skład której wchodzi łącznie 24 punktów położonych 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 2012 

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

linii równego przebiegu stanów wód podziemnych, a powierzchnia piezometryczna 

układa się zgodnie z ukształtowaniem terenu. Rozprzestrzenianie się leja depresji w 

czwartorzędowym poziomie wodonośnym jest ograniczone w dalszym ciągu 

rozbudowywanym ekranem uszczelniającym.  

Analiza danych pomiarowych oraz ich interpolacja i przestrzenna wizualizacja 

pozwala stwierdzić, że zwierciadło wód podziemnych czwartorzędowego poziomu 



12 

 

wodonośnego wiosną 2012 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 49,00-71,00 m n.p.m. Najwyżej 

położoną rzędną 71,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało na obszarze wysoczyzny na 

północny-wschód od miejscowości Mielno. Natomiast najniżej położoną rzędną 

49,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało w północnej części obszaru, w rejonie 

miejscowości Sadzarzewice (Załącznik 2). W stosunku do analiz przestrzennych z 

2011 roku wykonywanych w oparciu o dane pomiarowe pochodzące z tej samej sieci 

obserwacyjnej, zwierciadło wody w 2012 kształtowało się na nieznacznie niższym 

poziomie. Różnica w położeniu zwierciadła wody z 2011 roku a położeniem 

zwierciadła z roku 2012 jest nieznaczna i w przypadku większości punktów nie 

przekracza 0,50 m, w przypadku jednego punktu zwierciadło obniżyło się o 1,33 m. 

Obniżenie to wynika raczej z różnic w wielkości opadów atmosferycznych 

przypadających na oba okresy, i nie jest związane z prowadzoną działalnością 

górniczą w obszarze przyległym do sieci obserwacyjnej. Szczegółowy opis wahań 

zwierciadła wód podziemnych tego regionu zawarty został w części C niniejszego 

opracowania, natomiast przebieg przebiegu obserwowanych hydrogeologicznych i 

meteorologicznych zjawisk w obszarze stanowi załącznik 3 do niniejszego 

opracowania. 

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-
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niemieckim. Mapa hydroizohips z roku 2012 wysłana zostanie przez IMGW-PIB 

stronie niemieckiej do końca sierpnia, co wynika z planu pracy Grupy Roboczej W-1 

na rok 2012. Zgodnie z Planem Pracy Grupy W-1 na rok 2012 strona niemiecka 

zobowiązana jest do przekazania stronie polskiej ujednoliconej mapy hydroizohips 

pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie kopalni Jänschwalde do listopada 

2012 roku. 
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C „Ocena dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych w świetle 
istniejących i planowanych poborów wody z Nysy Łużyckiej” 

 
WODY POWIERZCHNIOWE 
Zmienność przepływów w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej 

Zmienność przepływów średnich w zlewniach rzek naturalnych następuje 

proporcjonalnie do powierzchni dorzecza, tzn. przyrost przepływów jest wprost 

proporcjonalny do przyrostu dorzecza. Zasada ta nie ma odniesienia w stosunku do 

rzek zmienionych antropogenicznie, intensywnie wykorzystywanych gospodarczo, 

wykazujących często deficyty zasobów wodnych. Taką rzeka jest Nysa Łużycka. 

Przyrost przepływów na niektórych odcinkach rzeki nie podlega zasadzie 

proporcjonalności, a wręcz notuje się ubytki przepływów. Nietypowy rozkład 

przepływów  w profilu podłużnym Nysy  Łużyckiej potwierdza analiza wielkości 

średniego rocznego przepływu dla roku 1998, który można uznać za rok zbliżony 

warunkami hydrologiczno – meteorologicznymi do roku przeciętnego z wielolecia. 

Przepływ między górnym wod. Porajów a dolnym wod. Gubin, obliczony 

proporcjonalnie do wielkości zlewni, jest zdecydowanie wyższy od faktycznego 

przepływu z roku 1998 odnotowanego w przekrojach wodowskazowych. Dynamika 

przyrostu przepływu rzeczywistego jest kilkukrotnie niższa. Teoretycznie wyznaczony 

przepływ naturalny na wod. Gubin, bez antropogenicznych zmian w zasobach 

wodnych, jest ponad dwukrotnie wyższy od przepływu rzeczywistego, „skażonego” 

użytkowaniem zasobów wodnych. 

Podobnie kształtują się przepływy w profilu podłużnym w latach 2005 – 2011. 

W okresie tym dynamikę przyrostu przepływu zmienia dodatkowo, działające od 2004 

r., ujęcie do zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf, zlokalizowane 

powyżej wodowskazu Zgorzelec. 

W tab. 11 zestawiono przepływy średnie roczne SQ w przekrojach 

wodowskazowych z przepływami policzonymi z przekroju Porajów, jakie teoretycznie 

powinny wystąpić w poszczególnych przekrojach wodowskazowych proporcjonalnie 

do przyrostu zlewni (SQeks), wyznaczonymi przez ekstrapolację. Graficzny rozkład 

tych parametrów przedstawiono na rys. 10. 



 
Rys. 10. Profile przepływów, średniego rocznego SQ na wodowskazach Nysy Łużyckiej i 

ekstrapolowanego z wodowskazu Porajów w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej w latach 1998, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 

 



Tab. 11. Przepływy średnie roczne SQ i średnie ekstrapolowane z wodowskazu Porajów SQeks na 
wodowskazach Nysy Łużyckiej w latach 1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 

wodowskaz km powierzchni
a 

1998 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
SQ SQek

s 
Porajów 194,60 388,43 5,96 5,96 6,54 6,54 5,63 5,63 4,94 4,94 5,07 5,07 6,54 6,54 9,38 9,38 7,73 7,73 

Sieniawka 193,07 693,95 9,84 10,6 8,74 11,7 7,84 10,1 7,90 8,83 7,42 9,06 8,78 11,7 15,4 16,8 10,7 13,8 

Zgorzelec 150,64 1627,24 16,0 25,0 14,7 27,4 14,8 23,6 13,3 20,7 12,1 21,2 14,7 27,4 32,3 39,3 20,4 32,4 

Przewóz 101,25 2073,17 19,5 31,8 16,2 34,9 15,3 30,0 13,2 26,4 14,4 27,1 17,2 34,9 37,1 50,1 25,3 41,3 

Gubin 13,54 4087,16 34,6 62,7 22,4 68,8 21,0 59,2 17,6 52,0 20,6 53,3 23,0 68,8 41,1 98,7 35,0 81,3 

 

Profile przepływów Nysy Łużyckiej 

Celem udokumentowania występowania deficytów wody, uściślenia odcinków 

rzeki, na których deficyt ten występuje oraz wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska 

IMGW - PIB wykonuje zagęszczone pomiary hydrometryczne w profilu podłużnym 

Nysy Łużyckiej i w ujściowych odcinkach jej dopływów.   

Wyniki pomiarów potwierdzają zmienność przepływów Nysy Łużyckiej. 

Obrazuje to najlepiej profil podłużny przepływów wykonany na podstawie 

przeprowadzonych w 1997 i 2002 r. serii pomiarowych. Szczególnie wyraźne 

zaburzenia stwierdzono w obszarze oddziaływania kopalń węgla brunatnego 

usytuowanych w pobliżu polsko – niemieckiej granicy. Leje depresji, powstałe w 

wyniku ich eksploatacji, sięgają na terytorium Polski, co szczególnie zaznacza się w 

przypadku kopalni Janschwalde. Obniżenia przepływów sięgają 4 – 5 m3/s, co 

stanowi ok. 25% przepływu całkowitego. W rejonie jej oddziaływania zaburzenia 

stanów wody i przepływów wód powierzchniowych pokrywają się w czasie z 

systematycznym obniżaniem się poziomu wód podziemnych, udokumentowanym 

prowadzonymi na polsko – niemieckiej sieci piezometrycznej pomiarami.  

Zaburzenia przepływu odnotowano szczególnie na odcinkach między 

wodowskazami: Sieniawka – Rosenthal (wpływ kopalni Turów i elektrowni Turów), 

Rosenthal – Zgorzelec, (wpływ kopalni Berzdorf), Zgorzelec – Przewóz (3 polskie i 4 

niemieckie elektrownie wodne, wpływ kopalni Nochten i Reichwalde) oraz Sacro – 

Gubin (2 niemieckie elektrownie wodne, wpływ kopalni Janschwalde). Przepływy tam 

zmierzone są niższe od teoretycznie obliczonych, a ich przyrost jest mniejszy niż 

wynikałoby to z przyrostu zlewni na tych odcinkach rzeki. Lokalnie, na krótszych 

odcinkach rzeki, potwierdzono znaczne spadki przepływów.  
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Rys. 11. Profile podłużne przepływów Nysy Łużyckiej na podstawie pomiarów objętości przepływów 

 
Profile przepływów Nysy Łużyckiej w 2011 r. 

W ramach monitoringu zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni 

Berzdorf w 2011 r. wykonane zostały serie jednoczesnych pomiarów objętości 

przepływu na posterunkach wodowskazowych polskich i niemieckim. 

Obejmują one cały obszar Nysy Łyżyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

działającego poboru dla Berzdorf i planowanego przerzutu do Szprewy. 

Pomiary wykonywane były w przekrojach wodowskazowych polskiej sieci 

obserwacyjnej (Porajów, Sieniawka, Zgorzelec, Przewóz i Gubin), niemieckiej (Klein 

Bademeusel) oraz wodowskazach sieci specjalnej – Osiek Łużycki (powyżej poboru 

dla Berzdorf), Koźlice (poniżej poboru dla Berzdorf), Sobolice (powyżej planowanego 

przerzutu do Szprewy), Sanice (poniżej planowanego przerzutu do Szprewy). 

Wykonano 4 serie pomiarów, a ich wyniki zestawiono w tab. 12. 

W każdej serii pomiarowej wyraźnie zaznaczają się zaburzenia przepływów. 

Przepływy tam zmierzone są niższe od teoretycznie obliczonych, a ich przyrost jest 

mniejszy niż wynikałoby to z przyrostu zlewni na tych odcinkach rzeki. Wychodząc z 

przepływów na pierwszym przekroju pomiarowym (Porajów) policzone zostały 

wielkości przepływów Qeks na każdym kolejnym przekroju pomiarowym, jakie 

teoretycznie powinny wystąpić (proporcjonalnie do przyrostu zlewni różnicowych).  

 



 

 

Rys. 12a. Profile przepływów pomierzonych i ekstrapolowanych pomiędzy wodowskazami Porajów i 
Gubin w 2011 r. 
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Rys. 12b. Profile przepływów pomierzonych i ekstrapolowanych pomiędzy wodowskazami Porajów i 
Gubin w 2011 r. 
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Tab. 12. Wyniki pomiarów hydrometrycznych Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów – Gubin w 2011r  
[Q w m3/s] 

wodowskaz km powierzchnia 
data pomiaru 

09-10.03 19-20.04 05-08.09 05-07.12 
Q Qeks Q Qeks Q Qeks Q Qeks 

Porajów 194,60 388,43 6,30 6,30 5,33 5,33 4,49 4,49 14,5 14,5 
Sieniawka 193,07 693,95 8,81 11,3 8,02 9,52 7,65 8,02 19,9 25,9 
Osiek Łużycki 161,94 1435,82 11,1 23,3 11,9 19,7 14,1 16,6 14,1 53,6 
Koźlice 160,91 1436,16 11,2 23,3 11,1 19,7 13,5 16,6 9,62 53,6 
Zgorzelec 150,64 1627,24 13,5 26,4 12,9 22,3 17,9 18,8 14,7 60,7 
Sobolice 110,70 1929,00 17,8 31,3 19,2 26,5 20,2 22,3 14,0 72,0 
Sanice 110,30 1929,80 17,5 31,3 18,2 26,5 21,0 22,3 13,2 72,0 
Przewóz 101,25 2073,17 19,6 33,6 22,2 28,4 22,0 24,0 14,5 77,4 
Klein 
Bademeusel 62,35 2727,10 22,1 44,2 21,4 37,4 17,8 31,5 17,2 102 

Gubin 13,54 4087,16 31,7 66,3 28,1 56,1 29,8 47,2 22,7 153 
 

Przepływy zmierzone Q są niższe od przepływów teoretycznych Qeks w 

każdym kolejnym przekroju, by na końcu analizowanego odcinka (wodowskaz Gubin) 

osiągać wartości ok. dwukrotnie niższe, niż wynikałoby z przyrostu zlewni (a w 

przypadku pomiarów grudniowych nawet pięciokrotnie niższe).  

Perspektywy zmian średniego rocznego przepływu do roku 2064 

Przepływy w zlewni Nysy Łużyckiej pozostają pod wpływem antropopresji 

górnictwa odkrywkowego. Ubytek przepływów związany z oddziaływaniem lejów 

depresyjnych jest częściowo uzupełniany zrzutami wód podziemnych. W planach 

dotyczących rekultywacji obszarów górniczych wskazano na pobór wody z Nysy 

Łużyckiej i jej dopływów oraz jej przerzut do likwidowanych wyrobisk. Aktualnie 

proces ten trwa w kopalni Berzdorf. Od roku 2013 planuje się przerzut wody do 

zlewni rzeki Szprewy. 

Poniżej przedstawiono dwa scenariusze zmian przepływu średniego na 

przykładzie roku 1998 w zlewni Nysy Łużyckiej w związku z planowaną likwidacją 

kopalń odkrywkowych węgla brunatnego po stronie polskiej i niemieckiej. Do 

szacowania prognozowanych zmian przepływów przyjęto najbardziej niekorzystny 

scenariusz, że pobór będzie się odbywał przez wszystkie dni w roku.  



Scenariusz I: przerzut wody do zlewni Szprewy 

Scenariusz zakłada rozpoczęcie poboru wody z Nysy Łużyckiej w 2013 roku w 

ilości 2 m3/s (maksymalny wydatek ujęcia) przez 96 dni w roku przy utrzymaniu 

przepływu granicznego na poziomie 17,6 m3/s. Pobór roczny wyniesie 16,5 mln m3. 

Przy tak przyjętych założeniach i warunkach przepływu dla roku przeciętnego pobór 

będzie trwał przez 20 lat do roku 2032.  

Tab. 13. Prognozowane zmiany przepływu średniego SQ w zlewni rzeki Nysa Łużycka w związku z 
planowanym przerzutem wody do zlewni rzeki Szprewy w latach 2013 – 2032 

profil bilansowy km Qn 
[m3/s] 

SQ  
[m3/s] 

1998 2013-2032 
wod. Porajów 194,60 2,20 6,92 6,92 
wod. Sieniawka 193,07 3,52 9,84 9,84 
wod. Zgorzelec 150,64 6,74 16,00 16,00 
powyżej ujęcia Szprewy 110,50 7,32 18,37 18,37 
poniżej ujęcia Szprewy 110,50 7,32 18,37 16,37 
wod. Przewóz 101,25 7,60 19,50 17,50 
wod. Klein Bademeusel 62,35 10,10 22,00 20,00 
wod. Gubin 13,54 8,04 30,90 28,90 

 

 
Rys. 13. Prognozowane zmiany przepływu średniego SQ rzeki Nysa Łużycka w roku 1998 oraz w 

okresie planowanego przerzutu wody do zlewni rzeki Szprewy (2013-2032) na tle przepływu 
nienaruszalnego Qn 

 



Scenariusz II: zalewanie wyrobisk Turów i Jänschwalde 

Drugi scenariusz zakłada jednoczesny pobór wody dla dwóch wyrobisk 

poeksploatacyjnych: Turów po stronie polskiej i Jänschwalde po stronie niemieckiej. 

Pobór wody dla Turowa ma się rozpocząć w roku 2045 i trwać 20 lat (do 2064 roku). 

Ma on się odbywać z Nysy Łużyckiej w ilości 2 m3/s i z Miedzianki – 0,8 m3/s. Pobór 

ma trwać przez 150 w roku przy zachowaniu przepływu granicznego na poziomie 

około 9 m3/s.  

Przerzut wody dla Jänschwalde planowany jest po roku 2050. Pobór 

maksymalny wyniesie 4,15 m3/s. Na wartość tą składa się redukcja przepływu Nysy 

Łużyckiej wskutek zmniejszenia powierzchni jej zlewni (Kanał Malxe, 

Schwarzesfliess, Moaske, Eilenzfliess) oraz pobór wody do zalania wyrobiska 

(Jezioro Heide-See).  

Tab. 14. Prognozowane zmiany przepływu średniego SQ w zlewni rzeki Nysa Łużycka w związku z 
planowanym poborem wody dla wyrobisk poeksploatacyjnych Turów i Jänschwalde Nord w latach 

2050 - 2064 

profil bilansowy km Qn 
[m3/s] 

SQ 
[m3/s] 

1998 2050-2064 
wod. Porajów 194,60 2,20 6,92 6,92 
wod. Sieniawka 193,07 3,52 9,84 9,84 
powyżej Turowa 185,64 3,88 10,08 10,08 
poniżej Turowa 185,64 3,88 10,08 8,08 
powyżej Miedzianki 167,61 4,01 10,18 8,18 
poniżej Miedzianki 167,61 4,52 10,52 7,72 
wod. Zgorzelec 150,64 6,74 16,00 13,20 
wod. Przewóz 101,25 7,60 19,50 16,70 
wod. Klein 
Bademeusel 62,35 10,10 22,00 19,20 

poniżej Janschwalde 38,50 9,18 23,68 20,88 
powyżej 
Janschwalde 38,50 9,18 23,68 16,73 

wod. Gubin 13,54 8,04 30,90 23,95 
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Rys. 14. Prognozowane zmiany przepływu średniego SQ rzeki Nysa Łużycka w roku 1998 oraz w 
okresie planowanego poboru wody dla wyrobisk poeksploatacyjnych Turów i Janschwalde Nord w 

latach 2050 – 2064 na tle przepływu nienaruszalnego Qn 
 

Przedstawione działania będą miały charakter jednorazowy i trwały 

(zmniejszenie zasobów wskutek zmniejszenia powierzchni zlewni wynikającej z 

zakończenia eksploatacji kopalni Janschwalde i uruchomienia nowego pola 

wydobywczego Janschwalde Nord) oraz charakter czasowy i odwracalny (przerzut 

do zlewni Szprewy, pobór wody do zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Turów i 

pobór do zalewania Jeziora Heide – See).  

W warunkach przeciętnych (przepływy zbliżone do średnich) przepływy w 

profilu podłużnym nie zejdą poniżej wstępnie oszacowanego przepływu 

nienaruszalnego. W niekorzystnych warunkach hydrologicznych (lata suche) 

odpowiednie określenie przepływów granicznych dla planowanych inwestycji (Turów, 

Janschwalde), uniemożliwi pobory w okresach deficytu wody. Zaznaczyć należy, że 

przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i szacunkowy, oraz dotyczą 

inwestycji planowanych z dużym wyprzedzeniem czasowym. 



WODY PODZIEMNE 

Ocena dynamiki wód podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni w rejonie 
Strzegów-Sadzarzewice 

W rejonie oddziaływania kopalni odkrywkowej Jänschwalde w roku 2012 

przeprowadzono pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych w 24 

piezometrach i studniach, w tym w 14 punktach ujmujących wody czwartorzędowe i 

10 punktach umożliwiających obserwację wód znajdujących się w utworach 

trzeciorzędowych. Prześledzono dynamikę zmian poziomu wody we wszystkich 

punktach monitoringowych natomiast szczególną uwagę zwrócono na piezometry 

ujmujące wody z utworów trzeciorzędowych.  

Trzeciorzędowe piętro wodonośne 

W rejonie Strzegów- Sadzarzewice, który znajduje się pod wpływem 

negatywnego oddziaływania kopalni Jänschwalde, zlokalizowanych obecnie jest tylko 

10 piezometrów ujmujących wodę trzeciorzędowego piętra wodonośnego. 

Umiejscowienie tych punktów pomiarowych wzdłuż Nysy Łużyckiej utrudnia 

interpretację wyników, ponieważ na podstawie pomiarów terenowych nie jest 

możliwe wykreślenie mapy hydroizopiez, która odzwierciedlałaby zasięg obniżenia 

zwierciadła wód w trzeciorzędowych warstwach wodonośnych. Taka lokalizacja 

umożliwia ocenę zmian poziomu zwierciadła wody zachodzących w poszczególnych 

piezometrach na linii północ-południe. Określenie zasięgu leja depresji w głąb 

terytorium Polski wymaga zwiększenie liczby punktów pomiarowych. Jednak nawet 

sieć piezometryczna w obecnej postaci ma zasadnicze znaczenie dla kontroli reżimu 

wód podziemnych w strefie przygranicznej będącej w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania kopalni. Wyniki pomiarów obecnych w odniesieniu do lat ubiegłych 

zaprezentowano dla każdego punktu oddzielnie. Pierwsze pomiary przeprowadzono 

dopiero w roku 1985, stąd też nie jest znany rzeczywisty stan środowiska wód 

podziemnych sprzed okresu eksploatacji złoża.  

Tabela 15 przedstawia zestawienie danych dotyczących całego okresu 

badawczego, do kwietnia 2012 roku. Zawarto w niej minimalne i maksymalne rzędne 

poziomów wód podziemnych poszczególnych poziomów, amplitudę zmian oraz 

różnicę pomiędzy ostatnim a pierwszym pomiarem (wartość ujemna wskazuje na 

obniżanie się zwierciadła wody w okresie badawczym). W poniższej analizie amplitud 



zmian w poszczególnych piezometrach piętra trzeciorzędowego porównywane 

zostały średnie roczne z pomiarów, dlatego też ostatnim rozpatrywanym rokiem jest 

rok 2011. Wykresy przebiegu obserwowanych zjawisk w obszarze bazujące na 

danych pomiarowych prowadzonych w zlewni Nysy Łużyckiej stanowią załącznik 3 

do niniejszego opracowania. 

 
Tab. 15. Minimalne i maksymalne rzędna stanów wód podziemnych, amplituda zmian i różnica 
pomiędzy pierwszym ostatnim pomiarem w punktach obserwacyjnych polskiej sieci pomiarowej 

rejonu oddziaływania kopalni Jänschwalde w latach 1985-2012. 

nr punktu minimalna 
rzędna

maksymalna 
rzędna amplituda ostatni - pierwszy

T-1 66.48 69.96 3.48 -2.24
T-2 59.55 60.99 1.44 -0.28
T-4 59.84 62.41 2.57 -0.32
T-12 69.32 73.88 4.56 -3.14
T-13/2 64.74 66.14 1.4 -0.07
T-14/2 60.04 61.90 1.86 0.52
T-15 61.94 63.12 1.18 0.24
P-2 51.24 52.98 1.74 0.10
P-39 54.75 56.01 1.26 0.09
P-40/2 55.81 57.46 1.65 0.16
Późno Nr  14 58.53 59.89 1.36 0.20
Późno Nr  24 58.80 60.56 1.76 0.37
Strzegów  Nr  8 60.73 62.30 1.57 0.40
Sadzarzew ice Nr  17 49.67 51.32 1.65 0.78

T-11 (NTr) 67.15 69.32 2.17 -1.64
P-22/1 (NTr ) 49.74 50.95 1.21 0.11

T-6 (MW) 6.06 59.28 53.22 -50.86
T-3 (MW) 10.87 61.46 50.59 -49.61
P-40/1 (MW) 54.78 57.84 3.06 0.66

T-14/1 (PW) 0.92 58.20 57.28 -56.79
T-13/1 (PW) 64.05 67.16 3.11 -1.73
T-16 (PW) 19.37 54.82 35.45 -35.19
P-1 (PW) 47.72 53.10 5.38 -5.23
P-22/2 (PW) 48.40 51.79 3.39 -3.08

warstwa wodonośna czwartorzędowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa nadkładowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa międzywęglowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa podwęglowa

 
 



W piezometrze T-14/1 zlokalizowanym blisko frontu robót w kopalni 

Jänschwalde i odległości około 800 m w linii prostej od rzeki, w latach 1987-2012 

poziom wód podziemnych obniżył się aż o 56,79 m. W ponad dwudziestoletnim 

okresie obserwacyjnym można wyróżnić trzy okresy intensywnego obniżania się 

poziomu wody. Okres pierwszy to lata 1990-1994, w którym intensywność opadania 

wahała się od 1 do 3 m, drugi to lata 1997 i 1998 ze spadkami dochodzącymi do 4 m 

i okres trzeci (lata 2001-2007), wyróżniający się opadaniem wód nawet do ok. 8 m w 

ciągu roku. Punkt T-14/1 znajdował się mniej więcej na wysokości frontu odkrywki, 

gdzie było prowadzone najbardziej intensywne odwadnianie złoża, stąd notowane 

były w nim obecnie największe zmiany w porównaniu do innych piezometrów. Od 

roku 2008 obserwujemy jednak dalsze obniżanie się zwierciadła wody, jednak nie 

przekracza ono 1 m/rok.  

Podobnie w piezometrze T-3 (zlokalizowanym w odległości ok. 1,5 km od rzeki 

i ok. 3 km na południe od T-14/1), ujmującym wody z poziomu międzywęglowego, 

notuje się także systematyczny spadek ciśnienia piezometrycznego od początku 

obserwacji. Od grudnia 1985 do kwietnia 2012 roku poziom wód podziemnych 

obniżył się o prawie 50 metrów. Okresy intensywnych zmian i stabilizacji do roku 

2005 przypadają w tym samym czasie, jak w piezometrze T-14/1, jednak po tym roku 

w piezometrze T3 obserwowany jest następny okres intensyfikacji obniżania się 

zwierciadła wody, z kumulacją w okresie 2004-2005, kiedy zanotowano spadek 

zwierciadła wody rzędu 5 metrów. Największa intensywność obniżania się poziomu 

wody, o ponad 6 m, nastąpiła w okresie od kwietnia 2000 do kwietnia 2001. 

Analizując wykres przebiegu zwierciadła wody, okres stabilizacji poziomu wody w 

tym punkcie pomiarowym uwidacznia się od połowy 2010 roku. 

W piezometrze T-6, zlokalizowanym ok. 1,5 km na S od T-3 i ok. 1 km od 

rzeki, służącym do monitorowania wahań zwierciadła wody w utworach 

międzywęglowych, ciśnienie hydrostatyczne od grudnia 1985 r. uległo obniżeniu o 

50,86 m. Okresy intensyfikacji i stabilizacji zmian zwierciadła wód podziemnych 

zbliżone są do przebiegów w piezometrze T-14/1. W początkowym okresie 

obserwacji, w latach 1985 – 1989, spadek ciśnienia następował z intensywnością do 

1 m/rok, następnie notowano wzrost intensywności obniżania się zwierciadła wody 

do 3-6 m/rok, po czym wystąpił ponownie okres stabilizacji. Najbardziej intensywny 

spadek poziomu wody zanotowano w okresie 1996-97 – ponad 7 m/rok. W okresie 

od 2001 roku obniżenie poziomu wody następuje z intensywnością 3-4 metry na rok, 



z tendencja malejącą od roku 2003. Od roku 2008 możemy obserwować stabilizację 

zwierciadła wody, a okresie 2009-2010 obserwowany był nawet okresowy wzrost 

ciśnienia piezometrycznego w tym punkcie.  

Piezometr T-16, zlokalizowany ok. 2,5 km na S od piezometru T-6 

odzwierciedla zmiany poziomu wody w warstwie podwęglowej. Widoczne są 

znaczne, naprzemienne obniżenia i wzrosty poziomu wody. Przeważają jednak 

spadki – w ciągu całego okresu pomiarowego, do kwietnia 2012 roku zwierciadło 

wody obniżyło się o ponad 35 metrów. Największy wzrost intensywności opadania 

zwierciadła wód podziemnych wystąpił w latach 2007-2010.  

Piezometr T-11 wykazuje kontakt hydrauliczny z doliną kopalną i można 

traktować go jako typowy dla wahań zwierciadła wody podziemnej w nadwęglowej 

warstwie wodonośnej złoża węgla brunatnego. W wyniku przenoszenia ciśnienia 

piezometr T-11 reaguje bezpośrednio i bez znacznego opóźnienia na wahania 

zwierciadła wody w dolinie. Zmiany z tendencją opadania zwierciadła wody świadczą 

o słabym, lecz istniejącym kontakcie hydraulicznym z odwadnianymi warstwami 

trzeciorzędowymi. W ciągu wielu lat prowadzenia obserwacji poziom wody obniżył się 

o 1,64 m. Przez cały okres prowadzonych badań obserwuje się naprzemian 

obniżanie i podwyższanie zwierciadła wody, przy czym od roku 2010 obserwowane 

jest podnoszenie się poziomu wody w tym punkcie. 

W piezometrze T–13/1 (poziom wodonośny podwęglowy), od początku 

obserwacji tj. od grudnia 1987 do kwietnia 2012 roku amplituda wahań zwierciadła 

wody w tym punkcie wyniosła 3,11 metra. Różnica poziomów lustra wody pomiędzy 

pierwszym, a ostatnim pomiarem wyniosła 1,73 m. W ostatnim okresie 2011-2012 

zwierciadło wody w tym punkcie ustabilizowało się. Średnia roczna była wyższa niż 

średnia z pomiarów w roku 2011. Piezometr ten jest oddzielony od odkrywki 

wypełnioną materiałem spoistym rynną Bohrau – Dubrau, więc zmiany poziomu wody 

w analizowanym wieloleciu są niewielkie. 

W północnej części badanego obszaru w piezometrach służących do 

monitorowania podwęglowego poziomu wodonośnego P-1 i P22/2 obserwowana jest 

bardzo powolna tendencja do opadania zwierciadła wód podziemnych. W całym 

okresie prowadzonych obserwacji zaznaczają się wzrosty i spadki ciśnienia 

piezometrycznego nie przekraczające wartości 1 metra. Do kwietnia 2012 roku 

różnica stanów pomiędzy pierwszym a ostatnim pomiarem wyniosła: w przypadku  

P-1 5,23 m, natomiast w przypadku P 22/2 3,08 m. W piezometrze P22/1 przez 



większość okresu pomiarowego obserwowane były sezonowe wahania 

spowodowane reakcją na sytuację meteorologiczno-hydrologiczną w zlewni, z 

tendencją opadania zwierciadła wody. W okresie ostatnich dwóch lat uwidacznia się 

podnoszenie wody w tym punkcie, dlatego też rzędne zwierciadła wody podczas 

pierwszego i ostatniego pomiaru były zbliżone. 

W punkcie P-40/1 obserwowane było powolne opadanie poziomu wody, 

jednakże w roku 2010 widoczne jest znaczne podwyższenie poziomu wody, co 

tłumaczyć można zniszczeniem obudowy piezometru, a następnie jego odbudową. 

Pomiary, które będą wykonywane w ciągu następnych miesięcy będą miały kluczowe 

znaczenie w identyfikacji tendencji zmian w tym punkcie obserwacyjnym, jak i 

wiarygodność otrzymywanych danych. 

Na terenie odizolowanym od kopalni rynną Bohrau – Dubrau zmiany 

zachodzące w wodach podziemnych trzeciorzędowego piętra wodonośnego (T-13/1, 

T-11) były niewielkie i nie przekroczyły 1m w stosunku do naturalnej powierzchni 

piezometrycznej. Rynna zapobiega więc rozprzestrzenianiu się leja depresji w 

utworach trzeciorzędowych w kierunku południowym. Stąd też należy przyjąć, że 

aktualny stan zalegania tu wód podziemnych można uznać za zbliżony do 

naturalnego.  

W północnej części omawianego obszaru, w porównaniu do stanu 

wyjściowego, w przebiegu wód podziemnych obserwowane są także niewielkie 

zmiany, zarówno w poziomie nadkładowym, jak i podwęglowym. Obszar ten znajduje 

się poza zasięgiem intensywnego odwadniania złoża i miejsca wydobycia węgla 

brunatnego. Oczekuje się intensyfikacji tych zmian na skutek przesuwania się frontu 

wydobycia węgla w kierunku północnym i planowanej nowej inwestycji - kopalni 

Jänschwalde-Nord.  

Po stronie polskiej, w rejonie miejscowości Strzegów w rejonie przylegającym 

do zrekultywowanej odkrywki zmiany zachodzące w ostatnich latach nie są 

intensywne. Jest to spowodowane przesuwaniem się frontu eksploatacji w kierunku 

północnym i wyłączaniem studni odwadniających po wschodniej stronie kopalni. 

Stopniowe wyłączanie studni odwadniających rozpoczęto we wrześniu 2009 roku i 

jest ono sukcesywnie kontynuowane. Planowane jest wyłączanie co roku barier 

studni odwadniających na odcinku ok. 200 m.  

Przedstawione wyniki wskazują, że ciągłe obniżanie się ciśnienia w warstwach 

wodonośnych międzywęglowej i podwęglowej powodowane jest odwadnianiem złoża 



węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej Jänschwalde. Zasięg obniżenia zwierciadła 

wód podziemnych na północy ograniczony jest rynną Nowa Wioska – Markosice, a 

na wschodzie, mniej więcej, do linii Mielno – Brzozów. W miarę rozwoju eksploatacji 

węgla w kopalni Jänschwalde zachodzić będzie rozwój leja depresji, w kierunku 

północno-wschodnim. Z kolei wycofywanie się leja depresji następować będzie na 

południowy-zachód od Strzegowa.  

Z uwagi na wypełnienie rynien, występujących na północy obszaru, 

materiałem mniej spoistym niż rynna Bohrau-Dubrau, rynny te są miejscami kontaktu 

hydraulicznego warstw nadkładowych z głębszymi. Dlatego też rozwój leja depresji w 

kierunku północno-wschodnim może być powstrzymywany dużym zasilaniem 

trzeciorzędowego horyzontu wodonośnego poprzez kontakty hydrauliczne z wodami 

z warstw nadkładowych. Zasilanie to pochodzi zarówno z infiltracji opadów 

atmosferycznych jak i cieków powierzchniowych, głównie Nysy Łużyckiej. 

 

Czwartorzędowe piętro wodonośne 

Rozprzestrzenianie się leja depresji w czwartorzędowym piętrze wodonośnym 

jest ograniczone ekranem uszczelniającym, który sięga do słaboprzepuszczalnych 

utworów trzeciorzędowych. 

Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego z kwietnia 2012 

roku (opis w części A niniejszego opracowania) 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 w jest ograniczone 

rozbudowywanym ekranem uszczelniającym i zasilaniem z Nysy Łużyckiej.  

Można wyróżnić dwa rodzaje punktów pomiarowych ujmujących wody z 

utworów czwartorzędowych. Pierwszy z nich to piezometry 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 czwartorzędowego poziomu wodonośnego reagują również na 

zmianę warunków meteorologicznych, zwłaszcza 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 piezometrach. W przebiegu poziomu 

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

wahania poziomu wody w tej grupie piezometrów w roku hydrologicznym mają 

podobny do siebie, łagodny przebieg z kulminacją wiosenną wiosną, oraz 

obniżaniem się poziomu wody w półroczu letnim.  

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 również okresy suszy. Największe zmiany poziomu zalegania 

zwierciadła wód pierwszego horyzontu wodonośnego zanotowano w piezometrze  

T-1, w którym od roku 1985 do 2012 poziom wód obniżył się 

o 2,24 m. Po długi okresie opadania poziomu wody rozpoczętym w roku 1994, pod 

koniec roku 2010 obserwowany jest wzrost poziomu wody spowodowany sytuacją 

hydrologiczno-meteorologiczną w zlewni Nysy Łużyckiej  Przyczyny wieloletniego 

obniżania stanu wody 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. Wskutek 

pogłębiania się depresji, w warstwach trzeciorzędowych ilości infiltrującej wody 

prawdopodobnie uległy zwiększeniu. Strona niemiecka, analizując dane pomiarowe 

w odniesieniu do danych z piezometrów referencyjnych ujmujących tę samą warstwę, 

które nie znajdują się pod wpływem oddziaływania kopalni, stwierdziła w nich 

podobne systematyczne obniżanie się zwierciadła wody, które tłumaczy zmianami 

klimatu. 

Jednakże 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.  



Ocena dynamiki wód podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni w rejonie 
Przewoźniki-Sobolice 

Tabela 16 przedstawia zestawienie danych dotyczących całego okresu 

badawczego (1997-2012) dla rejonu będącego pod wpływem oddziaływania kopalń 

Reichwalde i Nochten.  

Trzeciorzędowe piętro wodonośne 

Interpretacja wyników pomiarów wód podziemnych pod kątem wpływu 

oddziaływania kopalń Rechwalde i Nochten na wody trzeciorzędowe po stronie 

polskiej jest utrudniona z uwagi na fakt istnienia tylko trzech punktów pomiarowych 

ujmujących wody z utworów z tego okresu, z których każdy pozwala na obserwację 

innej warstwy wodonośnej. 

W piezometrze służącym do kontrolowania wahań zwierciadła wody 

międzywęglowego poziomu wodonośnego 20/44H do roku 2008 obserwowana była 

stała tendencja do opadania poziomu wody. Od początku pomiarów do roku 2008 na 

tym terenie, czyli od grudnia 1997 roku (zwierciadło wody występowało na rzędnej 

115,29 m n.p.m.), zwierciadło wody podziemnej obniżyło się o około 2,7 m. Po roku 

2008 uwidacznia się podnoszenie poziomu wody, ponieważ od 2005 roku w kopalni 

Nochten zaczęto wyłączać bariery studni odwadniających po wschodniej stronie 

kopalni, a front eksploatacji zaczął przesuwać się w kierunku północno-zachodnim. 

Różnica stanów wody pomiędzy pierwszym, a ostatnim pomiarem wyniosła 0,97 m.  

Piezometr 30/28H monitorujący trzeciorzędową warstwę podwęglową, na 

początku pomiarów w grudniu 1997 wskazywał na położenie zwierciadła wód tego 

poziomu na rzędnej 115,54 m n.p.m. Od tego czasu obserwowane były zmiany 

analogiczne do piezometru 20/44H, choć podnoszenie się poziomu wody nastąpiło 

wcześniej – w roku 2007. Średni poziom wody z roku 2011 był wyższy od średniej z 

roku 20120 o około 0,7 m. Różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim pomiarem 

poziomu wody wyniosła 0,67 m. 
 

Tab. 16. Minimalne i maksymalne rzędna stanów wód podziemnych, amplituda zmian i różnica 
pomiędzy pierwszym ostatnim pomiarem w punktach obserwacyjnych polskiej sieci pomiarowej rejonu 

oddziaływania kopalń Reichwalde i Nochten w latach 1997-2012. 



nr punktu minimalna 
rzędna

maksymalna 
rzędna amplituda ostatni - 

pierwszy

PA - 1 108.48 110.18 1.7 0.01
PB - 1 111.51 113.49 1.98 0.75
P-3 135.73 136.33 0.6 0.22
P-4  123.03 124.44 1.41 0.6
P-1  121.91 123.47 1.56 -0.19
PC-1 128.53 131.32 2.79 -0.36
PC-2 127.38 134.35 6.97 2.73
Potok  4 118.66 119.65 0.99 0.37
Przewóz 11 121.65 122.94 1.29 0.4
Bucze 1 125.06 126.61 1.55 0.54
Bucze 17 125.44 127.35 1.91 0.19
Dobrzyń 2 130.4 131.81 1.41 0.61
Sanice 1 131.4 133.13 1.73 0.54
Sanice 10 148.39 149.01 0.62 0.03
Sanice leśn. 139.04 141.53 2.49 1.66
Sobolice 15 139.44 140.94 1.5 0.81

PC-2 127.38 134.35 6.97 2.73

30/28H 113.63 115.54 1.91 -0.67

20/44H 112.54 115.29 2.75 -0.94

warstwa wodonośna czwartorzędowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa nadkładowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa międzywęglowa

warstwa wodonośna  trzeciorzędowa podwęglowa

 

Obserwacje trzeciorzędowych wód nadkładowych poprzez piezometr PC-2, 

nie wykazują istotnego wpływu kopalń na ten poziom wodonośny. Zwierciadło wody 

wykazuje dużą dynamikę zmian od roku 2004, widoczne są sezonowe zmiany 

poziomu wody w tym punkcie pomiarowym 

Ograniczona liczba punktów pomiarowych ujmujących wody z poziomów 

trzeciorzędowych uniemożliwia przestrzenną interpretację uzyskanych wyników. 

Ogólnie można stwierdzić, że uwidacznia się odtwarzanie zwierciadła wód 

podziemnych w warstwach wodonośnych międzywęglowej i podwęglowej 

spowodowane oddalanie się frontu eksploatacji w kopalni Reichwalde i związanym z 

tym zmniejszeniem odwadniania na wschodniej ścianie kopalni.  

 

Czwartorzędowe piętro wodonośne 

Zwierciadło wody pierwszego poziomu wodonośnego znajduje się w granicach 

rzędnych naturalnych, głównie dotyczy to doliny 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. 

Z porównania danych meteorologicznych i hydrologicznych wynika, 

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. 

Wpływ poborów wody na stan wód podziemnych 

Pobór wody z Nysy Łużyckiej do zalewania wyrobiska Berzdorf skutkował 

zmniejszeniem przepływów i obniżeniem stanów wody na odcinku rzeki położonym 

poniżej punktu poboru. Przeprowadzona analiza wyników dla wodowskazu w 

Zgorzelcu wykazała, że średnio zwierciadło wody w rzece obniżyło się o ok. 4 cm, 

maksymalnie o 28 cm w marcu 2007 roku. Ponieważ pobór nie jest prowadzony przy 

niskich stanach, nie powoduje negatywnych zmian w korycie rzeki. Zwierciadło wody 

znajduje się powyżej rzędnej przepływu nienaruszalnego i przepływu granicznego. 

Rysunek 15 przedstawia obniżenie się wody w Nysie Łużyckiej w roku 2007, w 

którym to zrealizowany był największy roczny pobór.  
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Rys. 15. Obniżenie poziomu wody H [cm] w Nysie Łużyckiej na wodowskazie w Zgorzelcu w 2007 r. 

 

Ponieważ maksymalne obliczone obniżenie zwierciadła wody w korycie Nysy 

Łużyckiej na wodowskazie w Zgorzelcu wynosiło tylko 28 cm przy maksymalnych 

stanach, oddziaływanie zmniejszonego przepływu na wody podziemne było 

ograniczone przestrzennie do niewielkiego obszaru i nie przekraczało odległości 

1000 metrów od koryta rzeki. Co zostało potwierdzone w polskich i niemieckich 

raportach, których celem była ocena oddziaływania poboru wody do Berzdorf na 

środowisko (głównie na stan wód powierzchniowych i podziemnych). 

Na zasoby wodne zlewni będzie miał wpływ również przerzut wody w 

miejscowości Steinbach, gdzie istnieje już instalacja umożliwiająca pobór wody z 

Nysy Łużyckiej do zlewni Szprewy. Jednakże strona niemiecka będzie mogła pobrać  

jedynie 2,5 m3s/1, przy przepływie wyższym niż 17.6 m3/s, tak więc tego przerzutu 

będzie znacznie mniejsze, niż poprzednio omawianego poboru, dlatego też wpływ tej 

instalacji na wody podziemne zlewni Nysy Łużyckiej będzie niewielki. 



Wpływ nowej inwestycji na stan wód podziemnych 

Nową inwestycją, które będzie mieć wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy 

Łużyckiej jest planowane wydobycie węgla brunatnego w nowej kopalni 

Jänschwalde-Nord, mającej powstać tuż przy polskiej granicy w okolicach miasta 

Guben (rys. 16). Szacuje się, iż kopalnia ta zostanie uruchomiona około 2020-2023 

roku, a wydobycie węgla będzie możliwe do roku 2047. 

Wpływ odkrywkowej Jänschwalde-Nord kopalni na wody podziemne na 

terenie Polski będzie zmienny. Możemy wyróżnić cztery etapy wpływu kopalni: 

− Etap początkowy - nie oznacza jednak stanu naturalnego, ponieważ obszar jest 

pod silnym oddziaływaniem spowodowanym głównie przez eksploatację węgla 

brunatnego w istniejącej kopalni Jänschwalde. 

− Etap budowy ścianki szczelnej – lokalne odwadnianie do znacznej głębokości, 

niezbędne do budowy do znacznej głębokości ściany uszczelniającej. 

− Etap eksploatacji węgla brunatnego - współistniejący przez pewien czas wraz z 

poprzednim etapem – podczas tego etapu wpływ planowanej inwestycji 

osiągnie maksymalny stopień oddziaływania na zasoby wodne zlewni. 

− Etap rekultywacji - rozpocznie się w trakcie etapu eksploatacji, w końcowym 

stadium działalności kopalni po wyłączeniu studni odwadniających i napełnianiu 

wodą odkrywki końcowej co przyczyni się do cofnięcia się leja depresji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 16. Mapa planowanej kopalni Jänschwalde-Nord (źródlo Vattenfall Europe Mining). 

 

Etap budowy ścianki szczelnej  

Instalacja ekranu przeciwfiltracyjnego wymaga czasowego odwadniania 

utworów, co powoduje czasowe obniżenie poziomu wód podziemnych w 

odwadnianych warstwach wodonośnych. Zakładana głębokość budowy ekranu 

szacowana jest na 90-100 metrów, w celu osiągnięcia głębokości utworów 

nieprzepuszczalnych położonych pod złożem węgla brunatnego.  

Podczas instalacji ścianki uszczelniającej w kopalni Jänschwalde, było 

zauważalne czasowe obniżenie wód podziemnych pierwszego poziomu 

wodonośnego. Ekran w tej kopalni sięga do około 60 metrów w głąb ziemi, dlatego 

też przy zakładaniu ścianki dla kopalni Jänschwalde-Nord zmiany w środowisku 

wodnym będą większe z uwagi na szacowaną większą głębokość wprowadzania 

ekranu. W okolicy Strzegowa, w latach 80. podczas budowy ekranu zaistniał problem 

wysychania studni przydomowych, które w owym czasie były jedynym źródłem wody 



pitnej dla mieszkańców wsi. Obniżenie poziomu wód podziemnych było również 

widoczne w punktach obserwacyjnych polsko-niemieckiej sieci obserwacyjnej, rys. 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 17. Czasowe 
obniżenie poziomu wód podziemnych podczas odwodnienia spowodowanego wprowadzaniem ścianki 

szczelnej. 

 

Możliwe skutki obniżenia poziomu wód podziemnych spowodowane przez 

instalację ścianki szczelnej w kopalni Jänschwalde-Nord: 

− Możliwy wpływ na ujęcia wód podziemnych w Sękowicach (rys. 18), gdzie 

dwoma studniami pobierana jest woda podziemna z czwartorzędowej warstwy 

wodonośnej. Głębokość studni wynosi ok. 30 m, filtry znajdują się na głębokości 

od 16,5 do 24,0 metrów. Studnie zlokalizowane są około 1100 metrów od Nysy 

Łużyckiej, a ich wydajność wynosi około 50 m3/h. Na omawianym obszarze 

zlokalizowane jest również inne ujęcie wód podziemnych w Komorowie (na 

wschód od Gubina). Osiemnaście studni pobiera wody podziemne z utworów 

czwartorzędu (wydajność – 721 m3/h)  i trzeciorzędu (wydajność – 133 m3/h). Z 

uwagi na oddalenie ujęcia od polsko-niemieckiej granicy (niecałe 6 km) wpływ 

budowy ekranu na ujęcie wód podziemnych w Komorowie nie jest spodziewany, 

jednak ostateczna ocena wymaga szczegółowej analizy warunków gruntowo-

wodnych i oceny prędkości przepływu wód podziemnych w tym obszarze. 

− Obniżenie poziomu wody w studniach gospodarskich na wysokości planowanego 

odwodnienia, chociaż w okolicznych wioskach oraz w Gubinie istnieją zbiorowe 

systemy zaopatrujące ludność w wodę. Studnie gospodarskie są nadal używane 

do celów rolniczych, woda jest pobierana do podlewania ogródków i do pojenia 

zwierząt gospodarskich. 



− Negatywny wpływ na rolnictwo – czasowe obniżenie zwierciadła wód 

podziemnych może skutkować mniejszą dostępnością wody dla upraw. 

 
Rys. 18. Lokalizacja ujęcia wód podziemnych w Sękowicach. 

 

Etap eksploatacji węgla brunatnego 

Teoretycznie, planowana 100 m ścianka szczelna powinna chronić wody 

podziemne w warstwach: czwartorzędowej, trzeciorzędowej nadkładowej i 

trzeciorzędowej międzywęglowej. Prawdopodobnie lej depresji istniejący w warstwie 

wodonośnej podwęglowej stanie się głębszy i bardziej rozległy. Jakkolwiek na północ 

i wschód od Gubina znajdują się rynny erozyjne wypełnione piaskami, gdzie istnieje 

hydrauliczny kontakt pomiędzy warstwami plejstoceńskimi i mioceńskimi (okna 

hydrogeologiczne). Pomiędzy Markosicami i Sadzarzewicami znajduje się inna rynna 

erozyjna (KerkwitzerRinne – niem.) wypełniona piaskami w stropie i spągu, 

rozdzielonymi kompleksem glin środkowopolskich, gdzie możliwy jest również slaby 

kontakt hydrauliczny. Dlatego też możliwe jest negatywne oddziaływanie eksploatacji 

węgla brunatnego w kopalni Jänschwalde-Nord również na inne warstwy wodonośne. 

Analizując obecny stan wiedzy wydaje się, że oddziaływanie kopalni Jänschwalde-

Nord nie obejmie swym zasięgiem ujęcia wód podziemnych w Komorowie.  



Etap rekultywacji  – powstanie Jeziora Heide 

Po rozpoczęciu działalności kopalni Jänschwalde-Nord, front eksploatacji 

będzie przesuwał się w kierunku północnym, a zdejmowany nadkład będzie od razu 

składowany na zwałowisku wewnętrznym, gdzie będzie przeprowadzana 

rekultywacja terenu. Jednakże stabilizacja, a nawet podnoszenie się zwierciadła wód 

podziemnych może być widoczne dopiero po roku 2030, gdy obszar eksploatacji 

będzie oddalał się od polsko-niemieckiej granicy. Nastąpi to pod warunkiem 

wyłączania barier studni po wschodniej stronie odkrywki. W końcowym etapie 

działalności inwestycji, podczas zalewania odkrywki poeksploatacyjnej, zacznie się 

proces odtwarzania wód podziemnych i podnoszenia się poziomu wód podziemnych 

we wcześniej odwodnionych warstwach wodonośnych.  



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, które wynikają z postanowień i zobowiązań dotyczących prac 

hydrogeologicznych i hydrologicznych wynikających z zatwierdzonego Planu Pracy 

na rok 2012 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 A „Ocena i analiza zmienności stanu 

zwierciadła wód podziemnych w rejonie kopalń odkrywkowych usytuowanych wzdłuż 

Nysy Łużyckiej dla potrzeb dwustronnej Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy 

na Wodach Granicznych” opracowana została mapa 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. Pomiary odbyły się w terminie 

16-20.04.2012 roku. Mapę wykonano w skali 1: 25 000, wykorzystując narzędzia 

programu ArcGIS. Mapa hydroizohips czwartorzędowego poziomu wodonośnego 

z kwietnia 2012 roku w porównaniu do map z kilku wcześniejszych lat wykazuje 

podobny charakter linii równego przebiegu stanów wód podziemnych, a powierzchnia 

piezometryczna układa się zgodnie z ukształtowaniem terenu. Rozprzestrzenianie się 

leja depresji w czwartorzędowym poziomie wodonośnym jest ograniczone ekranem 

uszczelniającym. Zwierciadło wody w kwietniu 2012 r. kształtowało się na 

nieznacznie niższym poziomie niż w kwietniu 2011 r. i w przypadku większości 

punktów nie przekracza 0,50 m, w przypadku jednego punktu zwierciadło obniżyło 

się o 1,33 m. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustaleń polsko-niemieckiej 

Grupy Roboczej W-1 mapa zostanie przesłana stronie niemieckiej w terminie do 

końca sierpnia 2012 roku. Zgodnie z Planem Pracy Grupy W-1 na rok 2012 strona 

niemiecka, wykorzystując wyniki interpolacji pomiarów na terenie Polski, 

zobowiązana jest do przekazania stronie polskiej ujednoliconej mapy hydroizohips 

pogranicza polsko-niemieckiego w rejonie kopalni Jänschwalde do listopada 

2012 roku.  



W ramach zadania B „Oszacowanie przestrzennego rozkładu 

powierzchniowych zasobów wodnych w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej” 

przeprowadzona została ocena zasobów wodnych zlewni rzeki Nysy Łużyckiej dla 

okresów 1975-2000 (który odpowiada przeciętnym warunkom hydrologicznym 

w wieloleciu referencyjnym) oraz 2001-2010 (okres związany z poborem wody 

z Nysy Łużyckiej na potrzeby zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Berzdorf po 

stronie niemieckiej). Wykonana została również charakterystyka hydrologiczna roku 

2011 (ostatni pełny rok hydrologiczny) oraz perspektywy zmian średniego rocznego 

zasobu dyspozycyjnego do roku 2064 włącznie, z uwzględnieniem scenariusza 

przerzutów wody do zlewni Sprewy (lata 2013 – 2032) oraz planowanych rekultywacji  

wyrobisk Turów (lata 2045 – 2064) i Jänschwalde (od roku 2050).  

Zasoby własne zlewni cząstkowych w okresie poboru wody dla Berzdorf  

wykazują tendencję spadkową w porównaniu z okresem wieloletnim. Dotyczy to 

zarówno górnej części dorzecza (odcinek Sieniawka – Berzdorf), jak i zlewni rzek 

Skroda oraz Lubsza.  

Uruchomienie ujęcia wody dla zlewni rzeki Sprewa może spowodować 

obniżenie całkowitego rocznego zasobu dyspozycyjnego Nysy Łużyckiej dla roku 

przeciętnego o ok. 10%. 

W przypadku jednoczesnego zlewania wyrobisk pokopalnianych Turów 

i Jänschwalde  redukcja rocznego zasobu dyspozycyjnego na wysokości ujęcia wody 

dla Turowa wynosi około 50%, a na wysokości ujęcia dla Janschwalde – około 30%. 

Kompensacja przepływu dyspozycyjnego poniżej ujęcia Turów następuje nieco 

poniżej wodowskazu Zgorzelec, a więc po pokonaniu przez Nysę Łużycką dystansu 

około 30 km. Redukcja zasobu dyspozycyjnego w przekroju zamykającym zlewnię 

Nysy Łużyckiej powinna wynieść około 30% dla przeciętnych warunków 

hydrologicznych. 

Zakłócenia ustroju hydrologicznego wynikające z planowanych inwestycji 

w zlewni Nysy Łuzyckiej potrwają co najmniej kilkadziesiąt lat, nie licząc okresu 

utrwalania się nowej równowagi dynamicznej geosystemu zlewni. Z uwagi na zakres 

oraz tempo przemian antropogenicznych w zlewni rzeki Nysa Łużycka istnieje 

potrzeba prowadzenia dalszych, systematycznych badań nie tylko ilościowych, ale 

także jakościowych w zakresie zasobów wodnych analizowanego obszaru.  

W ramach zadania C „Ocena dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych 

w świetle istniejących i planowanych poborów wody z Nysy Łużyckiej” 



przeprowadzona została ocena dynamiki wód podziemnych w dwóch obszarach: 

Strzegów-Sadzarzewice oraz Przewoźniki-Sobolice. Ocena dynamiki wód 

podziemnych w rejonie oddziaływania kopalni odkrywkowej Jänschwalde na stronę 

polską tj. w rejonie Strzegów-Sadzarzewice prowadzona jest na podstawie wyników 

monitoringu zwierciadła wód podziemnych z 24 punktów pomiarowych, w tym w 14 

punktach ujmujących wody czwartorzędowe i 10 punktach umożliwiających 

obserwację wód znajdujących się w utworach trzeciorzędowych. Ocena zmian 

poziomu zwierciadła wody zachodzącą w poszczególnych piezometrach ujmujących 

warstwę wodonośną trzeciorzędową możliwa jest na linii północ-południe. 

Rozprzestrzenianie się leja depresji w czwartorzędowym piętrze wodonośnym jest 

ograniczone ekranem uszczelniającym, który sięga do słaboprzepuszczalnych 

utworów trzeciorzędowych. Ocena dynamiki wód podziemnych w rejonie 

oddziaływania kopalni odkrywkowej Reichwalde i Nochten na stronę polską tj. w 

rejonie Przewoźniki-Sobolice. W rejonie oddziaływania kopalni Reichwalde w roku 

2012 przeprowadzono pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych w 19 

punktach obserwacyjnych, w tym w 16 punktach ujmujących wody czwartorzędowe i 

tylko w 3 punktach umożliwiających obserwację wód znajdujących się w utworach 

trzeciorzędowych. Ocena zmian poziomu zwierciadła wody zachodzącą w 

piezometrach ujmujących warstwę wodonośną trzeciorzędową jest utrudniona, gdyż 

są to tylko 3 punkty, z których każdy pozwala na obserwację innej warstwy 

wodonośnej (nadkładowej, międzywęglowej, powęglowej). Niemniej jednak w 

żadnym z tych trzech trzeciorzędowych punktów pomiarowych nie zaobserwowano 

spadku wód podziemnych. Można się spodziewać reakcji w postaci obniżenia 

zwierciadła ww. punktach obserwacyjnych w związku z pracami związanymi z 

odwodnieniem terenu wzdłuż Nysy Łużyckiej w związku z budową kolejnego odcinka 

ścianki filtracyjnej i ponownym uruchomieniem eksploatacji w kopalni Reichwalde. 

Większość punktów pomiarowych ujmujących wody z utworów czwartorzędowych w 

omawianym rejonie wykazuje ścisły związek hydrauliczny z wodami Nysy Łużyckiej. 

Wahania zwierciadła wody są spowodowane głównie warunkami naturalnymi.  

Przeprowadzono również analizę wpływu istniejących i planowanych na 

najbliższe lata poborów wód podziemnych na ich zasoby oraz przeanalizowano 

wpływ planowanych inwestycji, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na 

środowisko gruntowo-wodne. Pobór wody do zalewnia zbiornika Berzdorf od powodzi 

na Nysie Łużyckiej (7-10.08.2010 r.) nie odbywa się z powodu zniszczenia instalacji, 



stąd nie miał on żadnego wpływu w 2012 r. Natomiast planowany na lata 2013 - 

2032 pobór w miejscowości Steinbach (przerzut wody ze zlewni Nysy Łużyckiej do 

zlewni Sprewy) nie został jeszcze uruchomiony. Istnieją wypracowane przez stronę 

polską i niemiecką wytyczne odnośnie tego poboru dotyczące wielkości poboru (nie 

więcej niż 2,5 m3/s) i warunków poboru (przy przepływie wyższym niż 17,6 m3/s).  

Analizowano także potencjalny wpływ planowanych inwestycji w zlewni Nysy 

Łużyckiej, tj. kopalni odkrywkowej Jänschwalde-Nord położonej tuż przy granicy 

polskiej na południe od miasta Guben/Gubin. Planowane uruchomienie kopalni 

nastąpi w latach 2020 – 2023. Planowanie wydobycie węgla będzie możliwe do roku 

2047. Analizy przeprowadzone zostały z podziałem planowanych inwestycji na cztery 

etapy: początkowy, związany z zakładaniem ścianki uszczelniającej w obszarze, etap 

intensywnej działalności górniczej oraz etap rekultywacji. Powyższe etapy 

działalności odkrywki mogą spowodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych 

(poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego) już w trakcie budowy ścianki 

szczelnej wokół kopalni Jänschwalde-Nord. Efekty mogą być odczuwalne na ujęciu 

wód podziemnych w Sękowicach (dwie studnie pobierające wodę z warstwy  

wodonośnej czwartorzędowej o wydajność wynosi ok. 50 m3/h) a także w postaci 

obniżenia poziomu wody w studniach gospodarskich i potencjalnie na spadku 

wydajności upraw. 

Przedstawiono dwa scenariusze zmian przepływu średniego w zlewni Nysy 

Łużyckiej w związku z planowaną likwidacją kopalń odkrywkowych węgla brunatnego 

po stronie polskiej i niemieckiej: przrzut wody do zlewni Sprewy i jednoczesne 

zalewanie wyrobisk Turów i Jänschwalde Do szacowania prognozowanych zmian 

przepływów przyjęto najbardziej niekorzystny scenariusz, że pobór będzie się 

odbywał przez wszystkie dni w roku. W warunkach przeciętnych (przepływy zbliżone 

do średnich) przepływy w profilu podłużnym nie zejdą poniżej wstępnie 

oszacowanego przepływu nienaruszalnego. W niekorzystnych warunkach 

hydrologicznych (lata suche) odpowiednie określenie przepływów granicznych dla 

planowanych inwestycji (Turów, Jänschwalde), uniemożliwi pobory w okresach 

deficytu wody. Zaznaczyć należy, że przedstawione obliczenia mają charakter 

uproszczony i szacunkowy, oraz dotyczą inwestycji planowanych z dużym 

wyprzedzeniem czasowym.   

Wymienione działania będą miały charakter jednorazowy i trwały (zmniejszenie 

zasobów wskutek zmniejszenia powierzchni zlewni wynikającej z zakończenia 



eksploatacji kopalni Janschwalde i uruchomienia nowego pola wydobywczego 

Janschwalde Nord) oraz charakter czasowy i odwracalny (przerzut do zlewni Sprewy, 

pobór wody do zalewania wyrobiska poeksploatacyjnego Turów i pobór do zalewania 

Jeziora Heide – See).  

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

o konieczności dalszego prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie kopalń 

odkrywkowych węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej. Wyniki 

przeprowadzonych badań w rejonie prognozowanego oddziaływania istniejących, a 

także planowanych nowych kopalni odkrywkowych, posłużą Grupie Roboczej W-1 w 

kolejnych naradach zmierzających do prowadzenia zrównoważonego 

gospodarowania wodami granicznymi w zlewni Nysy Łużyckiej. Prowadzenie 

monitoringu zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych w obszarze Nysy 

Łużyckiej, prowadzenie ciągłych analiz tych danych, może mieć w przyszłości 

kluczowe znaczenie, szczególnie po rozpoczęciu działań górniczych 

przygotowujących nowe tereny do eksploatacji zasobnych złóż węgla brunatnego. 
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