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Etapy realizacji przedsięwzięcia 

→  Prace przygotowawcze 

→ Wiercenie otworów 

→ Zabieg szczelinowania  
hydraulicznego 

→ Przygotowanie do eksploatacji 

→ Eksploatacja 

→ Likwidacja otworów  
i rekultywacja terenu 
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Płyn szczelinujący 
7 – 20 tys. m3 

3 – 4,5 tys. m 

wody pitne 
Płyn zwrotny 
15-30%  
płynu zatłoczonego 

uszczelnienie poziomów 
wodonośnych 

utwory izolujące 
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Kluczowe elementy przedsięwzięcia 

Gospodarka 
odpadami 

Gospodarka 
wodna 

Rodzaj wytworzonych  
odpadów 

Sposób zagospodarowania 

Potrzeby wodne 
Ochrona przed  
zanieczyszczeniem 
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Zadania gospodarki wodnej w Polsce 

→ kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, 
→ utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu 

Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle 
oraz urządzenia wodne, 

→ budowa, modernizacja oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, 
→ ochrona przeciwpowodziowa, w tym budowa, modernizacja oraz utrzymanie urządzeń 

wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacja przedsięwzięć 
służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, 

→ funkcjonowanie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 
służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód 
podziemnych, 

→ współpraca międzynarodowa na wodach granicznych w zakresie zadań należących do 
działu. 
 

dział administracji rządowej: Gospodarka wodna  
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Realizacja zadań gospodarki wodnej w Polsce 

→ opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju; 
→ opracowywanie projektów planów gospodarowania  

wodami na obszarach dorzeczy; 
→ opracowywanie projektu planu ochrony  

przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom  
suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału  
na obszary dorzeczy; 

→ uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
→ prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; 
→ sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w 

szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich 
wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie 
wodnym; 

→ sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz 
państwowej służby hydrogeologicznej; 

→ reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego 
ustawą; 

→ programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub 
urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej; 

→ uzgadnianie projektów list programów priorytetowych NFOŚiGW, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1 
ustawy - Prawo ochrony środowiska. 
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Zarządzanie gospodarką wodną w dorzeczach 

10 obszarów dorzeczy 

 

7 Regionalnych Zarządów  
Gospodarki Wodnej 
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Planowanie w gospodarce wodnej 

materiały KZGW (www.kzgw.gov.pl ) 

http://www.kzgw.gov.pl/�
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Gospodarowanie wodami w procesie 
wydobywczym gazu z łupków 

Proces 
wydobywczy 

Rodzaj potrzeb 
wodnych 

Ilość 
potrzebnej 

wody 

Źródła wody 

System obiegu 
wody 

Jakość 
potrzebnej 

wody 

Struktura 
użytkowania 

wód 

Wpływ na 
wielkość 

dostępnych 
zasobów 

Oddziaływanie 
na stan wód 
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Uwarunkowania lokalizacji prac 

→ Środowisko wodno-gruntowe 

→ Ekosystemy zależne od wód podziemnych (w tym obszary chronione) 

→ Obecność wód powierzchniowych 

→ Obszary ochronne zbiorników wodnych 

→ Strefy ochronne ujęć 

→ Poziomy wodonośne → głębokość występowania, izolacja od 
powierzchni  terenu, kierunki przepływu w warstwie wodonośnej, 
miąższość warstwy wodonośnej 

→ Dostępne do zagospodarowania zasoby wód 

→ Stan wód (jakość środowiskowa) 

→ Jakość wody (wg klasyfikacji Ministra Zdrowia) 
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Ekosystemy lądowe zależne od wód 

Mokradła (14,2% pow. kraju) 
→ torfowiska 
→ namuliska 
→ mułowiska 
→ gytowiska 

 

Obszary o wrażliwych  
stosunkach wodnych  
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Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
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Wykorzystanie wód podziemnych w Polsce 

Lokalizacja ujęć wód podziemnych w Polsce, 
baza POBORY, PSH 2013 

Zasoby dostępne do zagospodarowania –  
37 331 059 m3/24h = 13 626 mln m3/rok  

 

Pobór rejestrowany 
wód podziemnych  
(cele komunalne i przemysłowe) – 
1 585 mln m3/rok 

Odwadnianie kopalń –  
1 040 mln m3/rok 

 

Wykorzystanie zasobów – 
ok. 19% 
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Stopień wykorzystania zasobów wód 
podziemnych dostępnych do zagospodarowania 

Źródło: Baza zasobów wód podziemnych, PSH 2013 
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Rozpoznanie 
potencjalnych dróg 
migracji 
zanieczyszczeń 

Odpowiednie 
zabezpieczenie 
przed 
zanieczyszczeniem 

Ocena stanu oraz 
monitoring wód 

Ryzyko  
zanieczy-
szczenia Określenie potrzeb 

wodnych 

Wskazanie źródła 
zaopatrzenia  
w wodę 

Racjonalna 
gospodarka wodna 

Potrzeby 
wodne  

dla zabiegu 
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Wyzwania: 
 Duży pobór wody w krótkim 

czasie 
 Zagęszczenie otworów na małym 

obszarze (pobór skumulowany) 

Szczelinowanie hydrauliczne – potrzeby wodne 

Potrzeby: 
 Kilkanaście tysięcy m3 wody na 

jeden otwór 
 Kilkanaście otworów na 

pojedynczej lokalizacji 
 Kilkaset otworów na obszarze 

eksploatacji 

Powierzchnia obszaru 
eksploatacyjnego 

100 km2 

Liczba obszarów eksploatacji 4 

Ilość otworów w pojedynczej 
lokalizacji 

16 

Ilość wody na pojedynczy otwór 17 000 m3 

Ilość wody przy założeniu 
powtórnego wykorzystania 15% 
wody 

14 000 m3 

Ilość wody potrzebna na 
eksploatację gazu z obszaru o 
pow. 100 km2 

896 000 m3 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    100 km2 
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Zaopatrzenie w wodę – województwo pomorskie 

Wydanych ok. 20 koncesji 
 – wykonano 19 otworów 

(dane styczeń 2014) 

Ponad 1800 ujęć  
gwarantujących dostęp  
do wód podziemnych  

dobrej jakości 
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Zaopatrzenie w wodę – województwo pomorskie 
Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania 

2 423 294 m3/d 

Roczny rejestrowany pobór wód podziemnych  
do celów komunalnych i przemysłowych 

wynosi od 318 337 do 339 460 m3/d (14% wykorzystania zasobów dostępnych) 
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Eksploatacja gazu z łupków a potrzeby wodne 
– województwo pomorskie 

Wariant zagospodarowania złoża 1  
minimalny 

2  
średni 

3  
średni 

4 
maksymalny 

Liczba wydanych koncesji na wydobycie  5 10 15 20 
Liczba potencjalnych obszarów wydobycia o 
powierzchni 100 km2  

4 4 4 4 

Ilość otworów na pojedynczej lokalizacji 16 16 16 16 
Łączna liczba otworów 320 640 960 1280 
Ilość wody na pojedynczy otwór (m3) 17000 17000 17000 17000 
Ilość wody przy założeniu powtórnego 
wykorzystania 15% wody (m3) 

14000 14000 14000 14000 

Ilość wody potrzebna na eksploatację gazu  
w tyś. m3 przy otworach poziomych 1km 

4480 8960 13440 17920 

Wariant minimalny 
320 zabiegów szczelinowania hydraulicznego 

 – 3,6 % obecnego rocznego poboru  
(roczny wzrost wykorzystania zasobów o 0,5%) 

Wariant maksymalny 
1280 zabiegów szczelinowania hydraulicznego 

 – ok.15 % obecnego rocznego poboru  
(roczny wzrost wykorzystania zasobów o 2%) 
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 Wody powierzchniowe 
 Wody podziemne płytko występujące – pierwszy poziom wodonośny (PPW) 
 Wody podziemne głębszych poziomów – użytkowe poziomy wodonośne,  

w tym GUPW 
 Wody poprodukcyjne (technologiczne) 
 Wody z odwodnień górniczych 
 Woda  miejska 
 Woda morska 
 Solanki 
 Oczyszczony płyn zwrotny 
 ? 

Potencjalne źródła zaopatrzenia w wodę 
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Korzystanie z wód 

• Śródlądowe powierzchniowe wody publiczne oraz wody morza terytorialnego 

Powszechne 

• Zaspokajanie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez 
stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także wypoczynek i turystyka 

Zwykłe 

• Pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych 

Szczególne – pozwolenie wodnoprawne 

„Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia 
stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w 
szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, 
marnotrawstwa energii ani wyrządzać szkód” 

art. 31.2 ustawy Prawo wodne 
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Pozwolenie wodnoprawne 

„Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się kilka 
zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza  
z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu 
pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, które będą pobierać 
wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia”.  

art. 123 ustawy Prawo wodne  

→ Wydawane jest w drodze decyzji na czas określony. 
→ Ustala się cel i zakres korzystania z wód oraz obowiązki niezbędne ze 

względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. 
→ Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego dołącza się 

operat wodnoprawny.  
→ Organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta 

(z wyłączeniem zgodnym z art. 140.2). 
→ Może być cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli jest to 

uzasadnione interesem społecznym lub ważnymi względami gospodarczymi. 
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Wydobycie niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów a gospodarka wodna  

Osiągnięcie/utrzymanie 
dobrego stanu wód 

Ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko wodne 
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Zrównoważona gospodarka wodna 
przedsięwzięcia 

Racjonalne 
wykorzystanie 

zasobów 
wodnych 

Przeciwdziałanie 
potencjalnym 

zanieczyszczeniom 
wód 

Monitoring  
(w zakresie 
ilościowym i 

jakościowym) 
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→ Rozpoznanie stanu zasobów wodnych możliwych do wykorzystania 

na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 

→ Bezpieczny pobór wody 

→ Poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w wodę 

→ Stosowanie technologii bezpiecznego przechowywania wody 

→ Minimalizacja potrzeb wodnych przedsięwzięcia 

→ Wielokrotne wykorzystywanie pobranej wody 

→ Oczyszczanie płynów technologicznych celem zwrotu wody do 

systemu 

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych 
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→ Stosowanie bezpiecznych technologii wiercenia 

→ Izolacja poziomów wodonośnych 

→ Kontrola szczelności otworu (rurowanie, cementowanie) 

→ Zabezpieczenie terenu wiertni 

→ Bezpieczne przechowywanie i transport substancji chemicznych 

→ Opracowanie i przestrzeganie procedur pracy w trybie awaryjnym 

(włączając procedury naprawcze) 

Przeciwdziałanie potencjalnym 
zanieczyszczeniom wód 
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→ Ocena stanu wód przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia 

→ Opracowanie programu monitoringu uwzględniającego specyfikę 

przedsięwzięcia oraz lokalnych warunków (instalacja punktów 

badawczych jeżeli jest taka potrzeba) 

→ Badania stanu wód po zakończeniu inwestycji oraz obserwacje 

ciągłe z założonym krokiem czasowym 

→ Badania modelowe (model przepływu wód podziemnych, model 

transportu masy) 

→ Badania wskaźnikowe 

Monitoring środowiska wodnego 
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Dziękuję za uwagę 
i zapraszam do dyskusji. 
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