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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i podstawa formalna  pracy 

 

Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie numerycznego modelu 

hydrogeologicznego dla obszaru wpływu odwodnienia projektowanej O/Ościsłowo. Pracę 

wykonano na zlecenie POLTEGOR_PROJEKT Sp. z o. o.  zgodnie z umową nr H1/2013 z 

dnia zawartą z wykonawcą opracowania Biurem Usług Hydrogeologicznych i 

Kompleksowych Analiz Środowiska w  dniu 20.02.2013 r.   

 

1.2. Cel opracowania 

 

Celem pracy było sporządzenie numerycznego modelu hydrogeologicznego, 

odtwarzającego warunki hydrodynamiczne w zasięgu leja depresji O/Ościsłowo KWB Konin, 

z uwzględnieniem jego rozwoju do końca eksploatacji i planowanej rekultywacji w kierunku 

wodnym oraz wykonanie przy jego pomocy badań modelowych umożliwiających określenie: 

 rozwoju leja depresji, 

 wielkości dopływów wód do systemu odwodnienia odkrywki, 

 bilansu wodnego w obszarze zasięgu leja depresji, 

 wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. 

 

1.3 Zakres opracowania 

 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

1. Schematyzację warunków hydrogeologicznych wraz z ustaleniem warunków brzegowych 

zewnętrznych i  wewnętrznych. 

2. Budowę modelu numerycznego obejmującego swoim zasięgiem przestrzennym cały 

obszar istniejącego leja depresji czynnych odkrywek: O/Kazimierz  Płn,  O/Jóźwin IIB i 

rekultywowanej w kierunku wodnym O/Pątnów  oraz obszar wychodzący poza zasięg 

potencjalnego oddziaływania na środowisko wodne projektowanej O/Ościsłowo. 

Uwzględnia on jeziora będące w obiegu chłodniczym  Elektrowni Pątnów-Konin oraz  

jeziora w północnej części powiatu konińskiego i słupeckiego łącznie z jeziorem Gopło. 

3. Kalibrację modelu numerycznego wykonano na podstawie leja depresji 

udokumentowanego na koniec 2007 r. i występujących w tym okresie dopływów do 

odkrywek: O/Kazimierz Płn, O/Jóźwin IIA, O/Jóźwin IIB. 

4. Obliczenia prognostyczne wykonano dla następujących stanów czasowych rozwoju 

eksploatacji złoża Pątnów: 

 XII 2015 r. – stan leja depresji wywołany działaniem systemu odwodnienia 

O/Jóźwin IIB i rekultywacją w kierunku wodnym odkrywek: O/Kazimierz Płn i 

O/Pątnów poprzedzający moment uruchomienia systemu odwodnienia 

O/Ościsłowo. 

 Koniec lat:  2018, 2021, 2025, 2030, 2034. 

 Okres od I.2035 do  XII.2070 r.  -  lata po zakończeniu eksploatacji 

O/Ościsłowo związane z rekultywacją wyeksploatowanych odkrywek w 

kierunku wodnym.    
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5. Model uwzględnia  zjawisko regresji lejów depresji dla odkrywek z ukończoną 

eksploatacją, rekultywowanych w kierunku  wodnym w okresie eksploatacji 

O/Ościsłowo. 

6. Opracowanie zawiera ocenę oddziaływania odwodnienia KWB Konin na główne jeziora 

znajdujące się w obszarze badań. 

7. Wyniki badań modelowych obejmują również oddziaływanie systemu odwodnienia na 

czynne ujęcia wód podziemnych znajdujące się w obszarze maksymalnego rozwoju leja 

depresji. 

8. Opracowany został bilans wodno w obszarze  maksymalnego oddziaływania wspólnego 

leja depresji O/Jóźwin IIB i O/Ościsłowo.  

 

 

 

2.  MODEL WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH 
OBSZARU BADAŃ I JEGO SCHEMATYZACJA DLA 
POTRZEB MODELU NUMERYCZNEGO 

 

 

2.1. Opis  warunków hydrogeologicznych obszaru 

 

Na badanym obszarze są rozpoznane i gospodarczo wykorzystywane wody słodkie 

występujące w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy i lokalnie jury do głębokości 

ok. 200,0÷250,0 m (rys.1) 

2.1.1. Piętro wodonośne czwartorzędu 

Wody wolne podlegające krążeniu występują w piaskach i żwirach rzecznych, 

wodnolodowcowych, glinach morenowych i mułkach piaszczystych różnej genezy. Wody 

podziemne, z uwagi na budowę geologiczną czwartorzędu tworzą układ piętrowy, na który 

składają się: 

 poziom gruntowy, 

 poziom międzyglinowy górny, 

 poziom międzyglinowy dolny (wielkopolskiej doliny kopalnej), 

 poziom podglinowy. 

 

Poziom gruntowy związany jest z osadami rzecznymi holocenu, zlodowacenia 

bałtyckiego oraz częściowo interglacjału eemskiego w pradolinie warszawsko-berlińskiej 

i rynnach jezior, pozostałe zaś niższe poziomy - z osadami interglacjałów i starszych 

zlodowaceń. 

 

Poziom gruntowy: 
Na występowanie wód poziomu gruntowego oprócz uwarunkowań geologicznych, 

duży wpływ posiadają: warunki geomorfologiczne obszaru, sieć rzeczna, czynniki 

klimatyczne (opady, temperatura) oraz istniejące zagospodarowanie pradoliny warszawsko-

berlińskiej, dolin rzecznych i sandrów. 

Poziom gruntowy cechuje bardzo duża zmienność reżimu i różne w czasie warunki 

zasilania i drenażu. Poziom zwierciadła wody podnosi się w półroczu zimowym a opada 
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w półroczu letnim. Poza tym zwierciadło wody wykazuje wahania związane z przemiennością 

występowania lat suchych i mokrych o amplitudzie 1,1 – 1,3 m. Współczynnik filtracji 

warstw wodonośnych poziomu dla typowych osadów Wielkopolski jest następujący: piaski 

i żwiry 3,0 - 200 m/d, piaski pylaste i drobnoziarniste 0,9 – 9,0 m/d. Współczynnik 

odsączalności mieści się w granicach 0,03 - 0,24; najczęściej dla osadów piaszczystych 

i żwirowych wynosi 0,12 - 0,22. 

Wody gruntowe są zasilane w głównej mierze przez infiltrację opadów i drenaż 

poziomów wgłębnych w obrębie dolin rzecznych i rynien jeziornych. Wody te przechwytują 

10 - 15% opadów i drogą podziemną kierują się do cieków, bądź przesączają się do niżej 

zalegających warstw czwarto- i trzeciorzędowych oraz masywu skał szczelinowo - porowych 

mezozoiku. Miąższość warstwy wodonośnej poziomu gruntowego jest zróżnicowana. 

Generalnie przeważają obszary o miąższości do 10 m, maksymalne miąższości sporadycznie 

przekraczają 20 - 30 m (w pradolinie). 

Układ hydroizohips tego poziomu nawiązuje wyraźnie do morfologii obszaru oraz 

sieci rzek i obniżeń rynien glacjalnych. 

W związku ze stosunkowo niewielką miąższością osadów wodonośnych na 

większości obszaru wysoczyznowego, a także wahaniami sezonowymi, poziom wód 

gruntowych tylko lokalnie ujmowany jest studniami wierconymi. 

 

Poziom międzyglinowy górny: 
Występowanie poziomu wiąże się z warstwami piaszczysto - żwirowymi 

rozdzielającymi gliny morenowe zlodowacenia północnopolskiego od środkowopolskiego. 

Poziom ten zalega na znacznych obszarach w rejonie opracowania, zwłaszcza w jego części 

środkowej. Miąższość warstw wodonośnych jest tutaj niewielka, od kilku do 15 m. 

Zwierciadło wody miejscami może mieć charakter napięty, na przeważającym obszarze, 

z uwagi na wyerodowanie nadkładu glin, ma charakter swobodny. Dotyczy to głównie 

pradoliny warszawsko - berlińskiej, dolin rzecznych, sandrów i rynien glacjalnych. Ciśnienie 

piezometryczne poziomu przyjmuje na ogół wartości zbliżone lub równe poziomowi wód 

gruntowych. 

Poziom międzyglinowy górny zasilany jest na drodze infiltracji, poprzez nadległe 

cienkie warstwy gliny morenowej z poziomu wód gruntowych lub łączy się z nim 

bezpośrednio, zwłaszcza w pradolinie, wykazując podobne wahania okresowe w cyklu 

rocznym. Jego bazę drenażu stanowi układ dolin rzecznych i rynien glacjalnych, podobnie jak 

dla poziomu gruntowego. Parametry warstwy wodonośnej są następujące: współczynnik 

filtracji najczęściej 0,7 x 10
-5

 - 7,0 x 10
-4

 m/s, przewodność 0,5 - 40 m
2
/h. 

 

Poziom międzyglinowy dolny: 
Występowanie tego poziomu związane jest z warstwami piaszczysto - żwirowymi 

interglacjału wielkiego i fluwioglacjałów zlodowacenia środkowopolskiego 

i południowopolskiego. Posiada on regionalne rozprzestrzenienie i występuje na ok. 43% 

obszaru. 

Miąższość warstw wodonośnych w rejonie dolin kopalnych wynosi 10 - 65 m 

(najczęściej 20 - 40 m), zaś w obrębie fluwioglacjałów - do ok. 10 - 20 m. 

Poziom ten charakteryzuje się ciśnieniem subartezyjskim; w miejscach wyerodowania 

glin, gdy łączy się z nadległym poziomem gruntowym, zwierciadło wody jest swobodne. 

Zasilanie poziomu odbywa się poprzez spiaszczone gliny morenowe lub przez bezpośredni 

kontakt z poziomami nadległymi. Fakt ten odzwierciedla w ogólności podobny rytm wahań 

zwierciadła wody tego poziomu i poziomów nadległych. 
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Poziom międzyglinowy dolny drenowany jest na badanym terenie głęboko wcięte 

rynny glacjalne Warty. W systemie regionalnego krążenia przekazuje on wody przez okna 

hydrogeologiczne lub przesączanie się przez iły, muły i węgle brunatne, przeważnie w 

strefach zmniejszenia ich miąższości, do niżej zalegającego poziomu mioceńskiego lub do 

poziomów mezozoicznych. Wg badań modelowych wielkopolskiej doliny kopalnej [2, 4] i 

GZWP nr 142 [1] zasilanie to wynosi odpowiednio: 5,88 m
3
/h km

2
 i 5,8 m

3
/h km

2
 (1,6 l/s 

km
2
). Dobra granulacja sprawia, że parametry filtracyjne poziomu są korzystne - 

współczynnik filtracji od 6,0 m/d w piaskach drobnych do 300 m/d w żwirach. 

Poziom ten zalega w sposób ciągły na dużych obszarach obniżeń dolin kopalnych 

z interglacjału wielkiego, tj. tworząc na północy wielkopolską dolinę kopalną i odchodzącą od 

niej w kierunku południowym dolinę kopalną Warty. Stanowi on główny poziom użytkowy 

wód podziemnych w przedmiotowym obszarze. 

W rejonie występowania wielkopolskiej doliny kopalnej wydzielono GZWP nr 144 - 

Dolina Kopalna Wielkopolska o module zasobów dyspozycyjnych 1,39 l/s km
2
. 

 

Poziom podglinowy: 
Poziom podglinowy jest poziomem lokalnym. Jego występowanie jest związane 

z systemem dolin interglacjału kromerskiego lub też osadami fluwioglacjalnymi i rzecznymi 

rozdzielającymi gliny zlodowaceń południowopolskich lub zalega pod tymi glinami. 

W układzie krążenia wód poziom ten wiąże się bądź z poziomem międzyglinowym dolnym, 

bądź lokalnie z poziomem mioceńskim lub poziomami mezozoicznymi. Miąższość warstw 

jest zróżnicowana od 1 do 20 m, średnio 5 - 10 m. 

 

2.1.2. Wody w utworach trzeciorzędowych 

W obrębie utworów trzeciorzędowych występuje głównie mioceński poziom 

wodonośny i miejscami oligoceński, regionalnego zbiornika wielkopolsko - kujawskiego [3]. 

Zbiornik ten dzieli się wyraźnie na linii wyniesień podłoża mezozoicznego na dwie części: 

wielkopolską i kujawską. Część SE tego zbiornika, od linii jezior powidzkich po Strzelno, 

łączy się hydraulicznie z wodami poziomów mezozoicznych kredy i jury, tworząc w układach 

naturalnego krążenia wód jeden kompleks wodonośny. 

Występowanie poziomu mioceńskiego jest ściśle uzależnione od morfologii podłoża 

mezozoicznego, tektoniki i erozji podtrzeciorzędowej. Warstwy wodonośne w obrębie 

wyniesień podłoża nie występują lub posiadają zredukowane miąższości. 

 

Poziom mioceński prowadzi wody o charakterze subartezyjskim i artezyjskim. 

Regionalne strefy zasilania poziomu mioceńskiego położone są w obrębie wysoczyzn 

morenowych. Zasilanie poziomu odbywa się poprzez przesączanie się wód z piętra 

czwartorzędowego, głównie w strefach wyraźnego zmniejszenia się nadkładu iłów, lub 

lokalnie przez przepływ w oknach hydrogeologicznych. Wg wykonanych wcześniej  badań 

modelowych  zasilanie to wynosi od 0,8 do 3,0 m
3
/h km

2
. Strefy drenażu stanowią: pradolina 

warszawsko-berlińska, rynny jezior oraz dolina Noteci z Gopłem. 

Według badań hydrogeologicznych parametry filtracyjne poziomu są następujące: 

 współczynnik filtracji: 2,4 – 25 m/d, 

 zasobność sprężysta 0,0001 - 0,0009. 

Oligoceński poziom wodonośny tworzą piaski glaukonitowe, najczęściej drobne, 

o miąższości od kilku do około 20 - 30 m, występujące lokalnie w zagłębieniach podłoża 

mezozoicznego (rejon Lubstowa). Poziom oligoceński często łączy się poprzez nadległe okna 
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hydrogeologiczne z poziomem mioceńskim lub jest rozdzielony od tego poziomu 

kilkumetrowymi słabo przepuszczalnymi osadami. 

Poziom ten ma podobne warunki zasilania i drenażu jak poziom mioceński, stąd jego warunki 

hydrodynamiczne są porównywalne i pod tym względem można mówić ogólnie o wspólnym 

poziomie. 

2.1.3. Wody w utworach kredowych 

W obszarze badań wody występują w osadach porowatych i poszczelinionych kredy. 

Zalegają one na rozmaitej głębokości, w zależności od zróżnicowania hipsometrycznego 

powierzchni podczwartorzędowej. Najpłycej strop tych skał występuje na głębokości 5 - 15 m 

w rejonie Konina. Przeważnie jednak strop margli znajduje się na głębokości 25 - 100 m. 

Nawodnienie osadów jest funkcją głębokości ich zalegania, systemu spękań oraz więzi 

hydraulicznej z wodami utworów trzecio- i czwartorzędowych oraz z wodami 

powierzchniowymi. Najbardziej wodonośna jest strefa szczelin wietrzeniowych 

i tektonicznych, występująca do głębokości ca 90 m. 

W trzeciorzędowych dolinach kopalnych wody z utworów kredowych łączą się 

z wodami z utworów trzeciorzędowych, tworząc właściwie pod względem 

hydrodynamicznym jeden system wodonośny, również porowo - szczelinowy. 

Masyw skał szczelinowych cechuje się bardzo zmiennymi parametrami 

hydrogeologicznymi. Wydajności jednostkowe są zróżnicowane w granicach 0,1 – 

200 m
3
/h/1m, najczęściej zaś 1 - 15 m

3
/h/1m; niższe od 1 m

3
/h/1m związane są z obszarami 

wysoczyznowymi oraz z występowaniem nadkładu słabo przepuszczalnych glin morenowych 

i iłów trzeciorzędowych. Przewodność skał szczelinowych jest bardzo zmienna, od 0,4 do 

ponad 100 m
2
/h, średnio 10 - 20 m

2
/h. 

Wody w górnej części poziomów mezozoicznych, pod względem hydrodynamicznym 

są włączone w układ krążenia wód z osadów kenozoicznych, nie tworząc pod tym względem 

samodzielnego poziomu wodonośnego. Zróżnicowanie poziomów hydrodynamicznych 

występuje jedynie przy głębokich odwodnieniach kopalnianych rejonu konińskiego.  

W obrębie poziomu górnokredowego wydzielono GZWP nr 151 - Turek - Konin - Koło o 

module zasobów dyspozycyjnych 1,58 l/s km
2
. 

 

2.2.  Systemy wodonośne rejonu kopalń konińskich 

 

Obszar występowania wód w utworach trzeciorzędowych (neogeńsko – 

paleogeńskich)  i mezozoicznych przedmiotowego rejonu stanowi podsystem (system) 

wodonośny w obrębie makroregionu basenu wielkopolskiego uznawanego za makrosystem 

wodonośny, który został szczegółowo scharakteryzowany w szeregu pracach [3, 5, 6, 7, 8]. 

W odniesieniu do czwartorzędowego piętra wodonośnego występującego 

w strukturach hydrogeologicznych wyraźnie ograniczonych w makrostrukturze geologicznej 

kenozoiku, można mówić o zróżnicowanych systemach wodonośnych wyraźnie 

ograniczonych w planie, często bez powiązań hydrostrukturalnych i hydrodynamicznych 

między sobą, a powiązanych w układach krążenia wód z regionalnym systemem wód 

w utworach trzeciorzędowych (neogenu – paleogenu) oraz mezozoiku (rys. 1). Są to: 

 

 system wodonośny pradoliny warszawsko-berlińskiej na południu i dolin 

plejstoceńskich rejonu Kanału Warta-Gopło  oraz sandrów, 



 
 

 
 

Rys.1  Schemat systemów wód podziemnych rejonu kopalń konińskich
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 system wód wgłębnych poziomów międzyglinowych górnych Pojezierza 

Gnieźnieńskiego i Kujawskiego, powiązany hydrostrukturalnie 

i hydrodynamicznie z dolinami cieków, 

 system wód podziemnych wgłębnych poziomów (wielkopolskiej doliny 

kopalnej), 

  Pomiędzy systemami regionalnymi w strukturze geologicznej występuje szereg 

drobnych lub nie mających znaczenia struktur hydrogeologicznych stanowiących określone 

lokalne systemy wodonośne. Są to systemy wód gruntowych drobnych dolin lub wód 

wgłębnych poziomu międzyglinowego górnego. Zasilanie tych struktur zachodzi na drodze 

zasilania opadowego lub w przypadku struktur wgłębnych również z przesączania 

z poziomów nadległych. Według danych z badań hydrogeologicznych zasilanie to wynosi od 

4 – 6,5 m
3
/h w przypadku poziomów międzyglinowych, do 12 – 16 m

3
/h km

2
 w przypadku 

poziomów wód gruntowych. Poziomy czwartorzędowe są związane hydraulicznie z wodami 

powierzchniowymi cieków i rynien jeziornych, gdzie są zwykle drenowane. 

 

 

2.3.  Schematyzacja naturalnych warunków krążenia wód 
podziemnych dla potrzeb modelu matematycznego 

 

 

Na podstawie analizy układu hydrostrukturalnego, hydrodynamicznego, celu i potrzeb 

badań modelowych oraz wymagań programu zastosowanego do ich wykonania, system 

wodonośny badanego obszaru sprowadzono do 3 poziomów  wodonośnych rozdzielonych 2 

warstwami słaboprzepuszalnymi (półprzepuszczalnymi): 

1) Poziom wodonośny I (warstwa I modelu) - poziom  gruntowy i międzyglinowy górny 

czwartorzędu, 

2) Warstwy  półprzepuszczalne i słabo przepuszczalne (warstwa  II modelu) - gliny 

morenowe i pyły zlodowacenia bałtyckiego i środkowopolskiego, 

3) Poziom wodonośny II (warstwa III modelu) – poziom wodonośny międzyglinowy 

dolny z interglacjału mazowieckiego i fluwioglacjałów zlodowaceń środkowo- i 

południowopolskich, 

4) Warstwy nieprzepuszczalne i półprzepuszczalne (warstwa IV modelu) - gliny 

zwałowe czwartorzędu, iły i węgle brunatne trzeciorzędu, 

5) Poziom wodonośny III (warstwa V modelu) - poziom mioceński i oligoceński 

trzeciorzędu i poziom górnokredowy (stropowa partia o miąższości do ok. 100 m). 

 

Objęty schematyzacją kompleks wodonośny zasilany jest infiltracją opadów 

atmosferycznych o zróżnicowanej wielkości. Jego drenaż następuje poprzez rozbudowaną 

sieć cieków wodnych i liczne jeziora oraz poprzez odpływy podziemne do lejów depresji 

wywołanych odwadnianiem odkrywkowych kopalń węgla brunatnego. Powszechnie 

występujące kontakty hydrauliczne pomiędzy wyróżnionymi poziomami wodonośnymi 

sprawiają, że wpływ odwadniania górniczego obejmuje cały objęty modelem kompleks 

wodonośny. 
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3. CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ I 
SYTEMU ODWODNIENIA ZŁOŻA „PĄTNÓW” 

 

3.1.  Aktualna i dokonana  eksploatacja górnicza  

  

 Eksploatacja górnicza złoża węgla brunatnego “Pątnów” realizowana jest aktualnie w 

odkrywce  Jóźwin IIB. Udostępnienie pokładu węgla nastąpiło na przełomie 2004 i 2005 r.  

Aktualnie fronty węglowe przesuwają się z zachodu na północny wschód. Planuje się 

eksploatację węgla w tej odkrywce do 2021 r. 

 Pozostałe odkrywki eksploatujące poprzednio to złoże nie są już eksploatowane. 

W odkrywce Pątnów zakończono eksploatację w 2001 r., i od tego roku w wyrobisku 

poeksploatacyjnym prowadzona jest rekultywacja :  

 w części wschodniej o kierunku wodnym, 

 w części zachodniej następuje składowanie popiołów z elektrowni Pątnów, które 

wypełnią zwałowisko wewnętrzne do powierzchni terenu i objęte zostaną 

rekultywacją w kierunku leśnym. 

Pierwotnie zakładano, iż zbiornik wodny w wyrobisku końcowym O/Pątnów będzie 

się wypełniał w naturalny sposób na skutek odbudowy zwierciadła wód podziemnych. 

Według opracowań modelowych określano czas napełniania się zbiornika na około 30-35 lat. 

Służby KWB KONIN S.A. w momencie zakończenia eksploatacji węgla na O/Pątnów podjęły 

decyzję rozpoczęcia od drugiej połowy 2001 r. sztucznego wypełniania zbiornika wodami 

prowadzonymi przez „Rów Główny” (zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym z 

17.10.2002 r. Kopalnia uzyskała zgodę na zrzut 38.7 m
3
/min = 0.65 m

3
/s wód z Rowu 

Głównego do wyrobiska końcowego O/Pątnów). Szybkie wypełnienie zbiornika w wyrobisku 

końcowym jest korzystne dla utrzymania stateczności skarp wyrobiska a także przegrody 

oddzielającej wyrobisko końcowe od składowiska północnego. 

O/Jóźwin IIA eksploatowała do 2005 r. złoże Pątnów III i IV w części powyżej m. 

Kleczew do filara utworzonego pod ropociąg. Eksploatacja została zakończona w 2005 r. 

w którym to rozpoczęto proces zazwałowywania wyrobiska poeksploatacyjnego.  

 Na nieczynnej O/Kazimierz Płd. prace rekultywacyjne wchodzą już w fazę końcową. 

W czerwcu 2011 roku zakończono eksploatację węgla w O/Kazimierz Płn. Jest ona 

objęta działaniami zmierzającymi do jej rekultywacji w kierunku wodnym. 

 

  

3.2.  Aktualny system odwodnienia 

 

Jedyna czynna obecnie na złożu „Pątnów” O/Jóźwin IIB odwadniana jest systemem 

studziennym. Elementami wspomagającymi system studzienny są systemy drenażu 

eksploatowane na spągu odkrywki. 

Wszystkie wody ujmowane przez system studzienny to wody o wysokiej jakości. 

Jedynie wody ujmowane przez pompownie spągowe wymagają oczyszczenia w osadnikach 

(głównie z zawiesin cząstek pochodzących z węgla brunatnego). Wody przejęte przez 

wymienione elementy odwodnienia są odprowadzane do lokalnej sieci hydrograficznej  

 



 

Model  numeryczny warunków hydrogeologicznych  dla projektowanej   O/Ościsłowo  

 

 

 
 

HYDROS - Biuro Usług Hydrogeologicznych i Kompleksowych Analiz Środowiska, 55-120 Oborniki Śl., ul. 

Ciecholowicka 28a,   tel./fax (071) 310 67 65 

 

St
ro

n
a 

1
3
 

Działanie systemu odwadniania O/Jóźwin IIB  spowodowało obniżenie zwierciadła 

wód kompleksu trzeciorzędowo-kredowego do rzędnych: 

 od +30 do +40 m npm w rejonie centralnym, 

 od +40 do +45 m npm na przedpolu eksploatacji, 

 od +50 do +65 m npm na W i N krawędziach odkrywki. 

 od +45 do +72 m npm  we E projektowanej części odkrywki, 

 od +55 do +42 m npm wzdłuż S i SW skarpy odkrywki. 

 

 

W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze zestawienie  ilości wody wypompowanej w 2011 r. 

przez system odwadniania O/ Jóźwin IIB. 

 

 

Tabela 1   Zbiorcze zestawienie ilości wód wypompowanych w roku 2011 

z odkrywki Jóźwin IIB 

 

Miesiąc 
Studnie Pompownie Suma 

[m
3
/min] [m

3
/min] [m

3
/min] 

I 34.97 31.18 66.15 

II 34.81 31.75 66.56 

III 34.76 32.45 67.20 

IV 33.36 31.19 64.55 

V 34.19 40.65 74.84 

VI 42.65 38.98 81.64 

VII 32.71 39.54 72.25 

VIII 24.61 37.73 62.34 

IX 21.75 34.15 55.90 

X 24.97 35.88 60.85 

XI 26.86 35.80 62.66 

XII 26.72 38.78 65.50 

Suma 31.00 35.71 66.71 

 

 

 

Stosunkowo duże ilości wód ujmowanych przez system odwadniania O/Jóźwin IIB są 

wynikiem intensywnego zasilania od strony północnej z obszaru Wielkopolskiej Doliny 

Kopalnej oraz przejmowanie wód z rejonu doliny Strugi Kleczewskiej. 
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 3.3. Rozwój leja depresji  

 

Długoletnia eksploatacja odkrywek położonych na złożu węgla brunatnego Pątnów 

spowodowała obniżenie zwierciadła wody we wszystkich poziomach wodonośnych rejonu. 

Zasięg lejów depresji wiąże się z budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi 

warstw przepuszczalnych. 

Ze względu na regionalny charakter występowania i rozprzestrzenienia decydujące 

znaczenie ma lej depresyjny związany z piaskami trzeciorzędowymi (na złożu określane jako 

piaski podwęglowe) i utworami kredy, które są ze sobą w bezpośrednim kontakcie 

hydraulicznymi. Lej ten określa się jako lej depresyjny kompleksu trzeciorzędowo-

kredowego. 

Śledzenie skutków odwodnienia na obszarze przylegającym do rejonów eksploatacji 

złoża Pątnów prowadzone jest poprzez system monitoringu lokalnego wód podziemnych 

realizowanego przez Kopalnię. W oparciu o pomiary w otworach obserwacyjnych i studniach 

gospodarskich określa się zasięg lejów depresji.  

Odkrywka Kazimierz Płn. kontynuowała eksploatację i rozwój systemu odwodnienia 

w kierunku północnym i na tym kierunku oraz częściowo na zachód od granic eksploatacji 

stwierdzono rozwój leja depresji w horyzoncie przypowierzchniowym oraz przyrost depresji 

w kompleksie trzeciorzędowo-kredowym. Następuje również rozwój leja depresji w obszarze 

na zachód od Jez. Koziegłowskiego i Ostrowite jednak dokumentowanie tego procesu 

utrudnia brak systemu obserwacyjnego w omawianym obszarze. 

Centrum odwodnienia związane z O/Jóźwin IIA w związku z zakończeniem 

eksploatacji górniczej zostało przemieszczone na północny zachód, a rozbudowa i 

rozpoczęcie eksploatacji węgla (rzędna zw. wody w pompowni spągowej wynosi +30 m npm) 

w O/Jóźwin IIB i rozwój elementów drenażu w rejonie jego przedpola, a także na północnej 

projektowanej krawędzi odkrywki powoduje rozwój lejów depresji horyzontów 

nadkładowych i poziomu podwęglowego na kierunku zachodnim, północnym i wschodnim 

proces ten jest dokumentowany w istniejącej sieci obserwacyjnej tego rejonu a w minionym 

okresie uległ dalszej intensyfikacji. W rejonie O/Jóźwin IIB pompuje się najwięcej wód a 

rozwój systemu drenażu na północ powoduje zauważalny postęp depresji w kompleksie 

trzeciorzędowo-kredowym do linii jezior ciągu północnego  (rys.2)..  

Wytworzony dotychczas lej depresji w kompleksie trzeciorzędowo-kredowym 

obejmuje  około 281 km
2
 . Pierwotne zwierciadło wody tego kompleksu o rzędnych od +85 

do 97 m npm zostało obniżone od  1m do 75 m. 

Aktualnie na podstawie pomiarów w piezometrach zasięg leja depresji kompleksu 

trzeciorzędowo-kredowego jest następujący: 

– na południu lej depresyjny sięga do obszarów na północ od J. Pątnowskie i 

obszary na północ od J. Gosławskiego i przebiega przez miejscowości Honoratka, 

Kamienica Kazimierz Biskupi, Daninów i Dębówka; 

– na zachodzie:  przez miejscowości Dobrosłowo, Przecław,  Ostrowite, Ostrowite, 

kol. Siernicze Małe, Adamowo; 

– na północy: rejon jeziora Wilczyńskiego, Zygmuntowo, Wilczogóra, Wturek-

Parcele 

– na wschodzie: Ościsłowo Marianowo, Szyszyn, Teodorowo, Ślesin, Jezioro 

Mikorzyńskie,. 

 

 

 



 

Model  numeryczny warunków hydrogeologicznych  dla projektowanej   O/Ościsłowo  

 

 

 
 

HYDROS - Biuro Usług Hydrogeologicznych i Kompleksowych Analiz Środowiska, 55-120 Oborniki Śl., ul. 

Ciecholowicka 28a,   tel./fax (071) 310 67 65 

 

St
ro

n
a 

1
5
 

 

 

 

 
 

Rys.2  Lej depresji w poziomie powęglowym trzeciorzędowo-kredowym 

wg stanu na koniec 2011 r.   (sporządził: Poltegor Projekt) 
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Lej depresji poziomu nadkładowego (czwartorzędowego) ze względu na sposób 

wykształcenia składa się z lejów poszczególnych horyzontów czwartorzędu i w 

sporadycznych przypadkach trzeciorzędu nadwęglowego. Jego rzeczywisty zasięg mieści się 

w granicach 300-1000 m od krawędzi eksploatacji, bądź skrajnych urządzeń drenażowych. 

Jako całość lej ten nie jest szczegółowo obserwowany, wyjątkiem jest lej depresyjny 

wytworzony w horyzoncie wodonośnym przypowierzchniowym, który ze względu na 

bezpośredni wpływ na wody powierzchniowe oraz na wody ujmowane przez studnie 

gospodarskie (wpływ na szatę roślinną) jest monitorowany w płytkich otworach 

obserwacyjnynych i w studniach gospodarskich. Leje depresyjne horyzontów czwartorzędu 

na omawianym obszarze zawsze znajdują się w obrębie leja depresji kompleksu 

trzeciorzędowo-kredowego i łącznie zajmują aktualnie ok. 90 km
2
 powierzchni (rys. 4). 

Lej horyzontu przypowierzchniowego przebiega na południu ok. 1 km na S od drogi z 

Kozarzewa do Słupcy, następnie przez m. Radwanice, Tokarki, Anielewo, kol. Komorów, 

Jabłonkę, Słaboludź, Dobromyśl, Bolesławowo na zachodzie, następnie na północy Izabelin, 

Sławoszewek, Rożnowa, Lubomyśle do J. Mikorzyńskiego na wschodzie, poprzez m. 

Honoratka i Władysławów na wschodzie, na południu m. Rębowo, przez południowe granice 

zwałowiska wewnętrznego O/Pątnów i O/Jóźwin do m. Kleczew i dalej na południe doliną 

Strugi Kleczewskiej przez zwałowisko wewnętrzne O/Kazimierz Płd. do m. Nieświastów i 

dalej do m. Kozarzewo. Łącznie obszar zajmowany przez lej horyzontu przypowierzchniowego 

wynosi ok. 89 km
2
. 

 

W obszarze na południe od prowadzonej eksploatacji oraz w sąsiedztwie zwałowisk 

wewnętrznych O/Jóźwin i O/Pątnów stwierdzono intensywny proces odtworzenia się 

zwierciadła horyzontu przypowierzchniowego. Został on potwierdzony pomiarami w obrębie 

składowiska odpadów energetycznych oraz wyłączonej z eksploatacji i likwidowaną 

O/Kazimierz Płd. 
 

 

4. PROJEKTOWANA ODKRYWKA „OŚCISŁOWO” 

 

Złoże węgla brunatnego „Pątnów V” którego eksploatację planuje się w O/Ościsłowo, 

zalega na terenie trzech gmin województwa Wielkopolskiego, powiatu konińskiego:  Ślesin, 

Skulsk oraz Wilczyn. Jest ono położone na północny-wschód od czynnej odkrywki Jóźwin 

IIB. Planuje się otwarcie złoża od granicy południowo-wschodniej, z kierunkiem eksploatacji 

SE-NW. Początek odwadniania będzie miał miejsce w roku 2015  natomiast jego zakończenie 

razem z końcem eksploatacji nastąpi w roku 2034. Planuje się rekultywację zbiornika 

poeksploatacyjnego w kierunku wodnym. 

Wkop udostępniający zlokalizowany został w części południowej złoża. Wymagane 

jest w tym rejonie obniżenie zwierciadła wód podziemnych do rzędnej ok. 54 m npm. 

Przy końcu eksploatowanego pola występuje obniżenie spągu pokładu węgla do +38 m n.p.m.  

Odwodnienie O/Ościsłowo  projektuje się systemem studziennym z liniami barier 

studni na krawędziach zewnętrznych odkrywki oraz liniami barier wewnętrznych. 

 W planowanym postępie eksploatacji i odwodnienia złoża wyróżnia się 3 etapy 

różniące się kierunkami. Przedstawione zostały one na rys. 3.  

 Postępy odwodnienia wyznaczono przy założeniu, że będą ono wyprzedzać o około 2 

lata fronty eksploatacyjne w nadkładzie. 
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Rys. 3. Planowany postęp eksploatacji, zwałowania i rozwój systemu odwodnienia 

projektowanej odkrywki Ościsłowo 
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5.  NUMERYCZNY MODEL HYDROGEOLOGICZNY DLA 
O/OŚCISŁOWO 

 

5.1. Cel i zakres badań modelowych 

 

 Celem badań modelowych jakie mają być wykonane za pomocą opracowanego 

numerycznego modelu hydrogeologicznego jest określenie: 

 

 rozwoju leja depresji do końca projektowanej eksploatacji z uwzględnieniem 

rekultywacji odkrywek wyeksploatowanych, 

 wielkości dopływów wód do systemów odwodnienie poszczególnych odkrywek, 

 bilansu wodnego w obszarze zasięgu oddziaływania odwodnienia, 

 wpływu na wody podziemne i powierzchniowe, 

 oddziaływania na ujęcia wód podziemnych. 

 

 

5.2.  Schemat obliczeniowy 

 

Z modelowaniem złożonych kompleksów wodonośnych wiąże się konieczność 

uproszczenia naturalnych warunków przepływu wód podziemnych, jednakże w takim stopniu 

by była możliwa ich analiza. Takim uproszonym przedstawieniem systemu krążenia wód 

podziemnych jest schemat obliczeniowy. Jest on nazywany również modelem koncepcyjnym.  

Budowany dla celów niniejszego opracowania model ma charakter regionalny. Jego 

powierzchnia wynosi 1460 km
2
. Obejmuje on swoim zasięgiem nakładające się na siebie leje 

depresji wytwarzane przez systemy odwodnienia 2  odkrywek KWB Konin (O/Jóźwin IIB i 

Kazimierz Płn) oraz wypełniające się leje depresji nieczynnych odkrywek: O/Kazimierz Płd. i 

O/Pątnów. Taki stan hydrodynamiczny zostanie w przyszłości znacznie skomplikowany w 

wyniku oddziaływania w latach 2016-2034 systemu odwodnienia projektowanej O/Ościsłowo 

oraz w wyniku rekultywacji w kierunku wodnym odkrywek wyeksploatowanych tj. – od 

początku 2012 r. O/Kazimierz Płn. i od początku 2022 r. O/Jóźwin IIB. Niezmiernie istotnym 

zagadnieniem  koniecznym do uwzględnienia w modelu, jest współdziałanie rozwijających 

się lejów depresji z siecią zbiorników i cieków wód powierzchniowych. Sieć hydrograficzna 

będzie odwzorowana w modelu poprzez zastosowanie warunków brzegowych III-go rodzaju. 

Umożliwi to odwzorowanie rozwoju lejów depresji w właściwy sposób.  

Przyjęto schemat obliczeniowy zakładający współdziałanie trzech poziomów 

wodonośnych rozdzielony dwoma warstwami utworów półprzepuszczalnych. Tym samym 

zbudowano model numeryczny 5-cio warstwowy zgodnie ze schematem przedstawionym na 

rys. 1: 

 warstwa I modelu– odpowiada kompleksowi  wodonośnemu czwartorzędowemu 

zbudowanemu z utworów wodonośnych poziomu przypowierzchniowego i 

poziomu międzyglinowego  górnego, 

 warstwa II modelu – odpowiada utworom słaboprzepuszczalnym, 
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 warstwa III modelu – odpowiada dolnemu czwartorzędowemu poziomowi 

wodonośnemu międzyglinowemu,  

 warstwa IV modelu – odpowiada utworom słabo przepuszczalnym, 

 warstwa V modelu – odpowiada połączonemu kompleksowi wodonośnemu 

trzeciorzędowo-kredowemu. 

Przyjęto rozprzestrzenienie poszczególnych warstw wodonośnych na całym obszarze 

objętym modelem zakładając, że nawet w miejscach o nieudokumentowanym występowaniu 

utworów wodonośnych, kontynuują się one  w postaci warstw słaboprzepuszczalnych. Sposób 

ten zapewnia właściwe odwzorowanie infiltracji efektywnej stanowiącej podstawę zasilania 

modelowanego kompleksu wodonośnego oraz umożliwia  właściwe odwzorowanie zasilania 

głównego odwadnianego poziomu wodonośnego jakim jest połączony podwęglowy kompleks 

trzeciorzędowo-kredowy (warstwa V modelu). Istnienie w granicach modelu ponad 400 

studni gospodarczych, z których znaczna część zlokalizowana jest na obszarach 

występowania utworów gliniastych oraz fakt występowania licznych cieków przepływających 

przez te obszary, świadczą o udziale także warstw słabo-przepuszczalnych w procesie 

krążenia wód podziemnych.  

Warstwa  I modelu zasilana jest poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. 

Na przepływ wód w tym poziomie ma wpływ kontakt hydrauliczny z jeziorami i ciekami. 

W przypadku głębokich jezior występuje również możliwość kontaktu tych jezior z niżej 

ległymi poziomami wodonośnymi (warstwy III i V modelu). Poziomy wodonośne (warstwy I, 

III i V modelu)  kontaktują  się ze sobą poprzez strefy kontaktów hydraulicznych i 

przesączanie poprzez warstwy słabo przepuszczalne. 

 

5.3.  Wybór metody i programu modelującego 

 

Do budowy modelu numerycznego oraz realizacji zaplanowanych badań modelowych 

wykorzystano program Groundwater Vistas firmy Environmental Simulations, Inc. Jest on 

uznawany za światowy standard w zakresie przestrzennego modelowania przepływów wód 

podziemnych oraz transportu zanieczyszczeń. Stanowi on zintegrowane środowisko dla 

działania szeregu programów. W omawianym modelu użyto  następujących: 

 

 MODFLOW 2000 – druga generacja kodu źródłowego Modflow, umożliwiająca 

obliczenia trójwymiarowego przepływu wód podziemnych, stworzona przez 

Służbę Geologiczną Stanów Zjednoczonych (USGS); 

 MODPATH -  program umożliwiający trójwymiarowe śledzenie trajektorii 

cząsteczek wody w warstwie wodonośnej, współpracujący z kodem Modflow. 

 HUF Package – program umożliwiający obliczanie bilansu wodnego dla 

wydzielonych stref pola filtracji 

Groundwater Vistas pozwala na projektowanie struktury przestrzennej modelu oraz 

opracowywanie jego parametrów i warunków brzegowych przy pomocy rozwiniętego 

interfejsu graficznego. Z równą łatwością następuje wizualizacja osiągniętych rezultatów 

modelowania. Kalibracja modelu może być wspomagana programem Pest, a w przypadku 

braku dostatecznej do tego liczby danych, dostępne są narzędzia ułatwiające przeprowadzenie 

tego procesu metodą prób i błędów. 
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Program MODFLOW 2000 rozwiązuje zadanie przepływu wód podziemnych metodą różnic 

skończonych. Bazuje on na siatce dyskretyzacyjnej zbudowanej w sieci prostokątów 

i kwadratów o dowolnej, zmiennej wielkości wynikającej ze stopnia uszczegółowienia 

obliczeń. Umożliwia on odwzorowanie ustalonych i nieustalonych warunków przepływu wód 

podziemnych dla nieograniczonej liczby warstw. Całkowita ilość bloków biorących udział 

w obliczeniach jest ograniczona jedynie możliwościami technicznymi komputera. Siatka 

dyskretyzacyjna jest jednakowa dla wszystkich poziomów. Nieustalony charakter przepływu 

odwzorowuje się poprzez dyskretyzację czasu. 

Algorytm obliczeń oparty jest na przybliżonym, numerycznym rozwiązaniu układu 

równań równowagi przepływów, wynikających z ogólnego równania różniczkowego 

opisującego ruch wód podziemnych w przestrzeni trójwymiarowej w środowisku porowatym: 

t

h

z

h

y

h

yx

h

x Szzyyxx SWkkk 



















  )()()(  

gdzie: 

kxx, kyy, kzz, - współczynnik filtracji wzdłuż osi x, y, z [LT
1
] 

h - napór hydrostatyczny [L] 

W - wielkość zasilania [T
1
] 

SS - współczynnik odsączalności [L
-1

] 

t - czas [T] 

 

Do przeprowadzenia zaplanowanych badań modelowych zastosowano najnowszą 

wersję – Groundwater Vistas Advanced v6. Program ten umożliwia automatyczne 

przetwarzanie danych wejściowych do modelu, zapisanych w formatach  ASCII, DXF, EMF, 

SHP, BMP. W takich formatach możliwy jest również eksport wyników. Sprawia to, że mogą 

być one opracowywane w innych programach graficznych obsługujących te formaty. 

Program Groundwater Vistas realizuje w pełni przestrzenny model przepływu wód 

podziemnych. Jako taki zakłada ścisłe następstwo warstw. To znaczy strop warstwy niżej 

ległej jest jednocześnie spągiem warstwy wyżej ległej. Dla każdej warstwy konieczne jest 

zadanie wielkości współczynnika filtracji w trzech kierunkach: kx, ky, kz. Warstwy 

odwzorowywane w modelu muszą zachować ciągłość.  

 

 

5.4.  Budowa modelu numerycznego 

 

5.4.1.  Granice i dyskretyzacja obszaru badań modelowych 

 

Zrealizowany regionalny hydrogeologiczny model numeryczny dla określenia wpływu 

odwodnienia O/Ościsłowo na środowisko wodne, posiada zewnętrzne granice oparte 

częściowo na naturalnych granicach fizycznych reprezentowanych przez jeziora i rzeki 

przepływające wzdłuż przyjętych granic, a częściowo poprowadzone w wzdłuż linii znacznie 

oddalonych  od możliwego zasięgu lejów depresji, gdzie istnieje gwarancja zachowania 

naturalnych warunków hydrodynamicznych (rys.4):    
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Rys. 4. Granice numerycznego modelu hydrogeologicznego dla  O/Ościsłowo. 

 
1-granica modelu; 2-odkrywki wyeksploatowane; 3-odkrywki eksploatowane; 

4- odkrywki projektowane; 5- zasięg leja depresji w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

 ( XII 2007 r).;6- zasięg leja depresji w czwartorzędowym poziomie wodonośnym (XII 2007 r.) 

5- zasięg leja depresji w poziomie trzeciorzędowo-kredowym  ( XII 2011 r) 
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 Granicę południową i południowo-zach.  poprowadzono w odległości ponad 

7 km poza udokumentowanym w tym kierunku zasięgiem leja depresji w 

poziomie trzeciorzędowo-kredowym. Na południu dochodzi ona do rzeki 

Warty. 

 Na zachodzie granica modelu dochodzi do linii przechodzącej przez J. 

Niedzięgiel tj. ok. 10 km poza stwierdzonym zachodnim zasięgiem 

istniejącego leja  depresji. 

 Płn-zach. fragment granicy modelu poprowadzony został wzdłuż rzeki Mała 

Noteć  i ciągu związanych z nią jezior:  Skubarczewskie, Słowikowo i Jezioro 

Kamienieckie. 

 Północna granica modelu odpowiada linii równoleżnikowej łączącej północną 

część J. Kamienieckiego z J. Gopło, oddalonej o ponad 10 km od północnego 

zasięgu leja depresji w poziomie wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym. 

 Wschodnią granicę modelu poprowadzono wzdłuż linii jezior i cieków 

stanowiących naturalną bazę drenażu dla wód podziemnych na badanym 

obszarze: J. Gopło, Rzekę Noteć z Kanałem Ślesińskim, J. Ślesińskie, J. 

Mikorzyńskie, J. Pątnowskie, Kanał Warta-Gopło. Rola tych elementów sieci 

hydrograficznej w rozwoju leja depresji KWB Konin, jako regionalnej 

naturalnej bazy drenażu, potwierdzona została wynikami badań modelowych 

przeprowadzonych na opracowanym w 2009 r. regionalnym numerycznym 

modelu hydrogeologicznym dla KWB Konin [  ], obejmującym oddziaływanie 

wszystkich odkrywek (czynnych i projektowanych w okresie 2007÷2037 r. 

Zgodnie z wynikami  tych badań, wspólny lej depresji O/Jóźwin IIB i 

O/Ościsłowo nie przekracza na wschodzie określonej wyżej granicy. 

 

Dla potrzeb rozwiązania postawionych w badaniach modelowych  celów, zbudowano 

trójwymiarowy pięciowarstwowy model numeryczny. Obszar badań modelowych objęto 

dyskretyzacją w regularnej siatce prostokątnej złożonej z 25740 bloków obliczeniowych w 

układzie 198 rzędów i 130 kolumn. Kompleks czwartorzędowy (warstwa I) symulowany jest 

jako swobodny, pozostałe kompleksy wodonośne (warstwa III i V)  jako naporowe.  

Całkowita powierzchnia objęta dyskretyzacją wynosi około 1460 km
2
. Wielkość 

bloków obliczeniowych jest stała. Krok siatki wynosi 270 m w kierunku X i 210 w kierunku 

Y. Siatka dyskretyzacyjna jest identyczna dla wszystkich warstw modelu. Pionowe 

rozprzestrzenienie poziomów uwzględniono przez określenie ich rzędnych stropu i spągu. 

Strop poziomu I stanowi rzędna terenu. Spągi poszczególnych warstw modelu są 

jednocześnie powierzchniami stropowymi warstw zalegających głębiej. Dla poziomu III  

(warstwa V modelu) na całym obszarze przyjęto stałą miąższość 100 m. 

 

5.4.2. Warunki brzegowe 

 

Część bloków siatki modelu została wykorzystana do zadawania warunków 

brzegowych zewnętrznych i wewnętrznych (rys.5). 

Wzdłuż  granic zewnętrznych  modelu: południowej, zachodniej i północnej, zadano 

dla wszystkich odwzorowywanych poziomów  wodonośnych  (warstwa I, III i V modelu) 

warunki brzegowe I-go rodz.  H=const. Wzdłuż granicy wschodniej zadano  dla warstw I  

warunek brzegowy III-go rodzaju (na jeziorach i ciekach powierzchniowych).  
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Rys. 5 Warunki brzegowe modelu. 

 
1- Warunki brzegowe I-go rodzaju, 2- warunki brzegowe III-go rodzaju, 3- zasięg leja depresji w 

poziomie trzeciorzędowo-kredowym ( XII 2007 r.;4- zasięg leja depresji w czwartorzędowym 

poziomie wodonośnym (XII 2007 r.) 
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Warunek ten zadano również na ciekach powierzchniowych i zbiornikach wód 

powierzchniowych wewnątrz granic  warstwy I,  posiłkując się odpowiadającym im rzędnym 

zwierciadła wody.  

 Przewodność koryt rzecznych zróżnicowano w zakresie 50÷800 m
2
/d. Przewodność ta 

dla jezior przyjmowała wielkości 1200-15000 m
2
/d. 

W modelu uwzględniono również wszystkie czynne ujęcia wody, zadając w miejscach 

ich lokalizacji (warstwy I, III i V modelu) warunki brzegowe II-go rodz. o wielkości 

odpowiadających im wydatków, wg tab. 8÷10.  

W miejscach drenażu górniczego zadawano warunki brzegowe I-go rodz. 

odpowiadające wymaganym rzędnym obniżonego zwierciadła wody. Przyjmowano przy tym 

liniową ich zmienność w okresie symulowanym.  

 

5.4.3. Infiltracja efektywna 

 

Wielkość zasilania poziomu wodonośnego poprzez infiltrację opadów 

atmosferycznych określona została warunkiem brzegowym II rodzaju Q = const. Wielkość 

infiltracji jest obszarowo zróżnicowana i przy przyjętej stałej wielkości opadów 

atmosferycznych na obszarze badań w wysokości 500 mm/rok, zależy od wykształcenia 

litologicznego powierzchni terenu. Rozkład powierzchniowy klas wartości modułów zasilania 

przedstawia rys. 6. Wielkości tego modułu zawierają się w przedziale od 28 do 200  mm/rok, 

co stanowi od 5,6 do 32% rocznych opadów.  

 

5.4.4.  Kontakty hydrauliczne 

 

Pomiędzy poziomami wodonośnymi (warstwy I, III i V modelu)  występują kontakty 

hydrauliczne. Wielkość przepływu w ich obrębie uzależniona jest od: wielkości różnicy 

ciśnień hydrostatycznych między poziomami wodonosnymi, wielkości współczynnika filtracji 

utworów półprzepuszczalnych rozdzielających poziomy  oraz miąższości i rozprzestrzenienia 

tych utworów. W programie Groundwater Vistas kontakty te realizuje się poprzez 

przyporządkowanie warstwom rozdzielającym w strefie kontaktów, wielkości współczynnika 

filtracji pionowej. Przyjmowano go wyjściowo w modelu jako  10% wielkości wsp. filtracji  

w kierunku X,Y. Dla utworów słabo przepuszczalnych występujących we fragmentach  

warstwach wodonośnych I, III i V oraz w warstwach rozdzielających II i IV, wstępnie 

przyjęto wielkość wsp.  filtracji w kierunku XY k=0.008 m/d oraz k=0.0005  m/d  w pionie.. 

 

5.4.5.  Parametry filtracyjne 

 

Blokom siatki dyskretyzacyjnej przypisano odpowiednie parametry filtracyjne 

kompleksów wodonośnych: współczynnik filtracji, odsączalność grawitacyjną i odsączalność 

sprężystą. Na rys. 7, 8 i 9 przedstawiono przestrzenny rozkład  wsp. filtracji. Przypisane im 

wielkości odpowiadają natomiast wynikowi przeprowadzonej kalibracji modelu. 
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Rys. 6  Rozkład wielkości zasilania infiltracyjnego [mm/rok]. 
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Rys. 7  Rozkład wielkości współczynnika filtracji [m/d] (warstwa I) – poziom 

czwartorzędowy przypowierzchniowy i międzyglinowy górny.  
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Rys. 8 Rozkład wielkości współczynnika filtracji [m/d] (warstwa III) – poziom 

czwartorzędowy międzyglinowy dolny. 
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Rys. 9  Rozkład wielkości współczynnika filtracji [m/d] (warstwa V) – poziom 

trzeciorzędowo-kredowy.  
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Jako wyjściowe  wielkości wartości wsp. filtracji  (przed kalibracją) przyjęto: 

 

 Warstwa I - 7,2; 12,0; 19,2; 21,6; 24,0; 36,0; 48,0 m/d.  

 Warstwa III - 12,0; 21,6; 24,0; 36,0 m/d.  

 Warstwa V - 2,4; 3,6; 4,8; 7,2; 9,6; 12,0; 18,0; 24,0; 32,0; 48,0 m/d. 

 

Współczynniki odsączalności dla warstw ustalono wg wzoru Biecińskiego [9] 

w nawiązaniu do wielkości współczynnika filtracji. Jego wielkości zawierają się w granicach: 

0,166 – 0,195. 

Wielkości zasobności sprężystej dla badanego obszaru zawierają się w przedziale 

0,0015 – 0,0005. Dla utworów słabo przepuszczalnych rozdzielających warstwy wodonośne 

(warstwy II i IV ), przyjęto współczynnik zasobności sprężystej 0.0005, natomiast 0.0015 dla 

tych utworów występujących w warstwach I, III i V. 

 

 

 

6. KALIBRACJA MODELU NUMERYCZNEGO 

 

 Na zbudowanym modelu numerycznym przeprowadzono proces identyfikacji 

parametrów hydrogeologicznych modelu tzw. tarowanie lub kalibrację modelu. W wyniku 

tarowania modelu matematyczne założenia i parametry są dobierane w taki sposób, aby 

uzyskać możliwie najlepsze dopasowanie modelu do obserwacji rzeczywistych. 

 Podstawowymi elementami w ocenie jakości modelu, które decydowały o 

poprawności modelu dla warunków naturalnych były:  

 zgodność obliczonych przez model wielkości dopływów do systemów odwodnienia 

poszczególnych odkrywek, z wielkościami pomierzonymi.  

 dopasowanie rzeczywistego pola hydrogeodynamicznego do obliczonego na podstawie 

badań modelowych. 

Kalibrację modelu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów zwierciadła 

wody w piezometrach  dla poziomów wodonośnych: czwartorzędowego (warstwa I modelu) i 

trzeciorzędowo-kredowego (warstwa V modelu) oraz zmierzonych wielkości dopływów dla 

stanu czasowego XII 2007 r. Dla potrzeb kalibracji modelu w zakresie: warunków 

brzegowych, wielkości współczynnika filtracji, wielkości infiltracji efektywnej, przyjęto w 

modelu  ustalone  warunki przepływu wód podziemnych. Przyjęte w modelu wielkości 

współczynnika odsączalności grawitacyjnej i sprężystej zweryfikowano odtwarzając warunki 

hydrodynamiczne dla  stanu na XII.2011 r.  

Zrealizowany model matematyczny umożliwił odtworzenie warunków krążenia wód 

podziemnych dla tego stanu czasowego. Otrzymany wynik charakteryzujący wielkość 

dopasowania zwierciadła pomierzonego do obliczonego określony przez standardowy błąd 

estymacji wyniósł 0.114 m, przy współczynniku korelacji 0.994 (rys. 10).  

Wielkości  obliczonych dopływów do poszczególnych odkrywek w porównaniu do 

wielkości pomierzonych przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Porównanie dopływów do odkrywek obliczonych w trakcie 

 kalibracji modelu  z dopływami pomierzonymi – stan XII 2007 r. 

Odkrywka 
Dopływy Q[m

3
/min] 

obliczone pomierzone 

O/Jóźwin IIB 50.8 53.0 

O/Kazimierz  37.2 35.0 

 

 Wytarowany układ zwierciadła wód podziemnych na koniec 2007 r. poziomu I  

(warstwa I modelu) przedstawiony został na rys.  11, a dla poziomu III (warstwa V modelu) 

na rys. 12. Na rysunkach tych przedstawiono również wielkości błędów tarowania 

odniesionych do zmierzonych poziomów zwierciadła wody w piezometrach.  

 

 

 

 

 

Rys. 10 Wydruk diagramu obrazującego dokładność odwzorowania w modelu zwierciadeł 

wód podziemnych w piezometrach 
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Rys. 11 Wydruk wyników kalibracji warstwy I (hydroizohipsy poziomu czwartorzędowego  

przypowierzchniowego i międzyglinowego górnego wraz z błędami kalibracji w stosunku do 

pomiarów zwierciadła wody w piezometrach) –skala 1:200 000 
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Rys. 12 Wydruk wyników kalibracji warstwy V (hydroizohipsy poziomu trzeciorzędowo-

kredowego wraz z błędami kalibracji w stosunku do pomiarów zwierciadła wody w 

piezometrach) – skala 1:200 000. 
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 Kalibrację modelu przeprowadzono metodą prób i błędów. Zmianie ulegały przede 

wszystkim wielkości wsp. filtracji oraz  infiltracji efektywnej. Ich wielkości uzyskane w 

wyniku kalibracji przedstawiono na rys. 6-9.  Wyjaśnienia wymaga wielkość współczynnika 

filtracji dla utworów gliniasto, mułkowo-ilastych w I i III warstwie, wynosząca po kalibracji 

0.08 m/d, a więc 10-cio krotnie większa niż dla analogicznych utworów w warstwach II i IV. 

 Należy pamiętać, że model numeryczny stanowi uproszczenie rzeczywistych 

warunków hydrogeologicznych, a jego parametry filtracyjne pomimo używanej nazwy  (wsp. 

filtracji) nie stanowią ścisłego odwzorowania rzeczywistych parametrów odwzorowanych w 

modelu  utworów geologicznych. Otrzymane w wyniku kalibracji wielkości wsp. filtracji dla 

poszczególnych warstw wynikły z  licznych prób  dostosowania pomierzonego zwierciadła 

wody w piezometrach przy jednoczesnym właściwym odwzorowaniu wielkości dopływów do 

centrów drenażu. Zmiany wielkości infiltracji efektywnej dokonywane podczas kalibracji 

mają istotne ograniczenia, wynikające z wielkości opadów i właściwości utworów 

powierzchniowych i ukształtowania powierzchni terenu.  Tak więc na prawidłowy wynik 

kalibracji największy wpływ ma dostosowanie wielkości wsp. filtracji, który może ulegać 

większym zmianom.  

 Uzasadnieniem dla poprawności przyjęcia w modelu dla utworów słabo 

przepuszczalnych występujących  w obrębie warstw I i III  wsp. jest to że występują one w 

strefach głębokości o znaczącym udziale utworów przepuszczalnych. Biorąc pod uwagę słabe 

rozpoznanie rozprzestrzenienia tych utworów można przyjąć,  że uzasadnionym jest 

traktowanie ich inaczej niż dla innych stref głębokości, w których  utwory gliniaste, mułko-

ilaste, a także pokłady węgla brunatnego, stanowią kompleksy o większej miąższości. 

 Jak wspomniano w rozdz. 5.2  w  granicach modelu istnieje ponad 400 studni 

gospodarczych, z których znaczna część zlokalizowana jest na obszarach występowania 

utworów gliniastych. Fakt występowania licznych cieków przepływających przez te obszary, 

świadczy także  o udziale warstw słabo-przepuszczalnych w procesie krążenia wód 

podziemnych.  

 Dla dokonania weryfikacji modelu, wykonano badania jego czułości wykonując 

obliczenia dla różnych wielkości współczynnika filtracji dla utworów słabo przepuszczalnych 

w obrębie warstw I i III. 

Wynika z nich, że wsp. k=0.08 m/d nie miał zasadniczego  wpływu na zasięgi leja 

depresji w warstwie I. Wprowadzenie  wsp. k=0.006 m/d  powoduje pewną niestabilność  

modelu  objawiającą się podnoszeniem się zwierciadła wody na obrzeżach leja depresji ponad 

stan wyjściowy, czego nie ma w rozwiązaniu podstawowym. W warstwie V (trzeciorzędowo-

kredowej) kształty lejów są podobne w obydwu rozwiązaniach, choć przy mniejszym wsp. 

filtracji lej depresji rozwija się dalej, co poniekąd jest zrozumiałe gdyż jego zasilanie jest 

mniejsze  wskutek zmniejszonej infiltracji. 

W przypadku analizowanego modelu decydujące znaczenie dla rozwoju lejów depresji 

ma warstwa II modelu. Tam wielkości wsp. filtracji (uzyskane w wyniku tarowania) 

przyjmują wielkości od 0.004 do 0.009 m/d – oczywiście oprócz miejsc występowania 

wymyć erozyjnych oraz zwałowisk wewnętrznych. 
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7. PROGNOSTYCZNE BADANIA MODELOWE 

 

7.1. Dostosowanie modelu do odtworzenia stanów 
nieustalonych 

 

Dla obliczeń prognostycznych rozwoju leja depresji i wielkości dopływów do 

poszczególnych odkrywek wykorzystano wytarowany model numeryczny przyjmując w nim 

odtwarzanie nieustalonego  przepływu.  Dla dostosowania go do modelowania nieustalonych 

warunków przepływu wód podziemnych, towarzyszących zmieniającym  się  warunkom 

odwadniania górotworu, uaktywniono zbiory danych ze współczynnikami odsączalności 

grawitacyjnej i sprężystej. Do modelu wprowadzono również warunki brzegowe 

odpowiadające wewnętrznym granicom drenażu przemieszczającym się w czasie i 

przestrzeni. Odwzorowano w modelu harmonogram rozwoju eksploatacji  i rozbudowy 

systemu odwodnienia przedstawiony w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Harmonogram rozwoju eksploatacji i sytemu odwodnienia złoża Pątnów  

Data O/Kazimierz O/JóźwinIIB O/Ościsłowo Okresy 

XII 2007    

2007-11 

XII 2008    

XII 2009    

XII 2010    

XII 2011    

XII 2012    

2012-15 
XII 2013    

XII 2014    

XII 2015    

XII 2016    

2016-18 XII 2017    

XII 2018    

XII 2019    

2019-21 XII 2020    

XII 2021    

XII 2022    

2022-25 
XII 2023    

XII 2024    

XII 2025    

XII 2026    

2026-30 

XII 2027    

XII 2028    

XII 2029    

XII 2030    

XII 2031    

2031-34 
XII 2032    

XII 2033    

XII 2034    

XII 2035    2035-66 
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gdzie: 

 odwodnienie  

 rekultywacja w kierunku wodnym 

 

Zmiany warunków brzegowych wewnętrznych odwzorowywano skokowo w okresach 

czasowych przedstawionych w tabeli 3. Przestrzenną lokalizację centrów  drenażu 

przedstawiono na rys. 3. Na obwodzie pól odpowiadających rozmieszczeniu zewnętrznych 

barier studziennych zadawano warunek brzegowy I-go rodz. odpowiadający  wymaganej 

rzędnej drenażu, na koniec odwzorowywanego okresu czasowego. Na jego początku 

przyjmowano wysokość zwierciadła wody odpowiadającej obliczonej w miejscu zadawania 

warunku brzegowego, na koniec  okresu poprzedniego. Warunki brzegowe tego typu 

zadawano jedynie w warstwie V modelu. Oddziaływały one na warstwy wyżej leżące poprzez 

kontakty hydrauliczne. 

 W blokach modelu odpowiadających wyrobiskom poeksploatacyjnym wypełnianych 

wodą, przyjmowano wielkości wsp. filtracji k=1000 m/d i wsp. odsączalności =1.  

 

 

7.2. Prognozowany rozwój leja depresji 

 

 

 Zmodyfikowany w sposób opisany w rozdz. 7.1 model numeryczny, umożliwił 

wyznaczenie rozwoju leja depresji dla O/Ościsłowo oraz pozostałych wspóldziałających 

odkrywek. Na rys. 13÷24 przedstawiono dla stanów czasowych odpowiadających końcom 

okresów w jakich odwzorowano w modelu rozwój eksploatacji i systemu odwodnienia 

poszczególnych odkrywek (tab.3), prognozowane  zwierciadło wód podziemnych  dla 

poziomu czwartorzędowego (warstwa I) oraz prognozowaną powierzchnię piezometryczną 

dla poziomu trzeciorzędowo-kredowego (warstwa V). Na rysunkach tych przedstawiono 

również dodatkowo izolinie depresji określające  obniżenie zwierciadła wody w stosunku do 

stanu wyjściowego (XII.2015 r). Jedynie w obszarach nie zdrenowanych do 2015 roku, 

można je utożsamiać z zasięgiem leja depresji. Prognozowany rozwój zasięgu leja depresji w 

latach 2011-2034, w poziomie czwartorzędowym (warstwa I modelu) przedstawia  rys. 25, a 

rozwój  zasięgu leja w poziomie trzeciorzędowo-kredowym (warstwa V modelu) - rys. 26.  

Zasięgi lejów depresji dla  stanów 2011,  2015 r. dotyczą oddziaływania  sytemu odwodnienia 

odkrywki Jóźwin IIB oraz wypełniających się wodą zbiorników poeksploatacyjnych 

O/Kazimierz Płn. i O/Pątnów. Począwszy od stanu 2018 r. na to oddziaływanie nakłada się lej 

depresji powodowany przez system odwodnienia O/Ościsłowo (początek tego oddziaływania 

od I. 2016 r.) Na rysunkach 25 i 26  przedstawiono również  linie rozdziału zasięgu 

oddziaływania pomiędzy odkrywkami Jóźwin IIB i Ościsłowo. Przy czym w przypadku 

poziomu wodonośnego trzeciorzędowo-kredowego  linie te odniesiono do wszystkich 

analizowanych stanów rozwoju odwodnienia,  a dla poziomu czwartorzędowego 

przedstawiono jedynie  maksymalny zasięg oddziaływania odkrywki Ościsłowo w zasięgu 

wspólnego leja depresji.  Linie rozdziału pomiędzy oddziaływaniem systemu odwodnienia 

odkrywek Jóźwin IIB i Ościsłowo wyznaczono w oparciu o przebieg wododziału 

podziemnego dla zwierciadła czwartorzędowego i trzeciorzędowo-kredowego w 

poszczególnych obliczeniowych stanach  czasowych. Na podstawie rysunków 25 i 26 

opracowano mapę maksymalnego zasięgu  oddziaływania  odwodnienia O/Ościsłowo 

(rys.27). 
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Rys. 13 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2015 r. stanie czasowym.. 
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Rys. 14 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2015 r.  
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Rys. 15 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2018 r. wraz z izoliniami depresji 

 w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 16 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2018 r. wraz z izoliniami depresji  w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 17 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2021 r. wraz z izoliniami depresji 

 w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 18 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2021 r. wraz z izoliniami depresji  w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 19 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2025 r.  wraz z izoliniami depresji 

 w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 20 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2025 r. wraz z izoliniami depresji  w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 21 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2030 r. wraz z izoliniami depresji 

 w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 22 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2030 r. wraz z izoliniami depresji  w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 23 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2034 r. wraz z izoliniami depresji 

 w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 24 Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-kredowym 

– stan XII 2034 r. wraz z izoliniami depresji  w odniesieniu do stanu w 2015 r.  
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Rys. 25 Prognozowany rozwój leja depresji w poziomie czwartorzędowym  w okresie 2011÷2034.  
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Rys. 26  Prognozowany rozwój leja depresji w poziomie trzeciorzędowo-kredowym  w okresie 2011÷2034. Skala 1:200000 
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Rys.27  Zasięg maksymalnego oddziaływania odwodnienia projektowanej O/Ościsłowo 
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Zgodnie z przedstawionymi na rysunkach 13÷27 wynikami badań modelowych, 

można sformułować następujące wnioski odnośnie rozwoju lejów depresji dla 

poszczególnych odkrywek: 

 

O/Kazimierz, O/Jóźwin IIB oraz O/Ościsłowo – posiadają wspólny lej depresji w poziomie 

trzeciorzędowo-kredowym, charakteryzujący się stałym rozwojem w kierunku wschodnim i 

północnym. Nie przekracza on jednakże Jeziora Ślesińskiego i Kanału Warta-Gopło. 

Przechodzi natomiast pod J. Skulska Wieś i J. Skulskim, nie docierając do J. Gopło. Na 

płn-zachodzie lej depresji w tym poziomie wycofuje się w sposób stały z linii jezior 

Budzisławskiego, Suszewskiego i Wilczyńskiego, rozwijając się jednakże pod jeziorami: 

Kownackim i Wójcińskim, w związku z przesuwaniem się O/Ościsłowo na płn.wsch. Od 

strony południowej następuje stałe wycofywanie się zasięgu leja depresji, jednakże jest ono 

powstrzymywane przez wypełniające się wodą zbiorniki poeksploatacyjne poszczególnych 

odkrywek. Ten proces jest wydłużany w czasie przez oddziaływanie systemu odwodnienia 

O/Ościsłowo. Rozwój lej depresji w poziomie czwartorzędowym następuje w sposób 

podobny jak wyżej opisany, jednakże osiąga zdecydowanie mniejszy zasięg niż lej depresji 

w poziomie trzeciorzędowo-kredowym. 

  

Osobnym problemem jest regresja zwierciadła wód podziemnych po zakończeniu 

odwadniania. Odkrywka Ościsłowo zakończy eksploatację i odwodnienie w 2034 roku, jako 

ostatnia działająca na złożu Pątnów. Przewiduje się rekultywację jej wyrobiska 

poeksploatacyjnego w kierunku wodnym. Jego wypełnianiu się wodą towarzyszyć będzie 

regresja leja depresji. Badania modelowe wykazały, że odwodnienie O/Ościsłowo działające 

w latach 2016÷2034, powstrzymuje proces naturalnego wypełniania wodą zbiorników 

poeksploatacyjnych O/Kazimierz i O/Jóźwin IIB (w modelu odtwarzano wypełnianie tych 

zbiorników bez dodatkowego dopływu wód). Lej depresji odkrywki Ościsłowo w poziomie 

wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym od roku 2025 opiera się o zbiornik Jóźwin IIB 

(rys.20 i 26). Jest to spowodowane faktem hydraulicznego połączenia wszystkich wyrobisk 

odkrywkowych poprzez trzeciorzędowo-kredowy poziom wodonośny.  Sprzyja temu ciągłe 

rozprzestrzenienie tego poziomu w całym modelowanym obszarze oraz wysokie wartości 

współczynnika filtracji budujących go utworów (rys. 9) Po zakończeniu odwadniania 

O/Ościsłowo następować będzie dalsze wypełnianie się wodą wszystkich zbiorników 

poeksploatacyjnych oraz proces regresji wspólnego leja depresji. Z uwagi na wielkość tego 

leja, czas podnoszenia się zdepresjonowanego zwierciadła wód podziemnych będzie powolny, 

a jego stabilizacja wystąpi w mniej więcej tym samym czasie dla wszystkich zatapianych 

wyrobisk poeksploatacyjnych. Badania modelowe wykazały, że nastąpi to ok. 2066 roku, 

czyli ok. 32 lata po zakończeniu odwadniania O/Ościsłowo. 

Na rys. 28÷29 przedstawiono ustabilizowane zwierciadła wody prognozowane dla 

czwartorzędowego i trzeciorzędowo-kredowego poziomu wodonośnego na koniec  2066 roku. 

Natomiast w tabeli 4 przedstawiono rzędne zwierciadła wody w zbiornikach wypełnianych 

wodą wyrobisk poeksploatacyjnych, dla całego modelowanego okresu. Zgodnie z   

przedstawionymi w niej wynikami prognoz, ostateczna stabilizacja zwierciadła wody nastąpi 

w zbiorniku Pątnów ok. 2034 r.  natomiast  zbiorniki Kazimierz, Jóźwin IIB i Ościsłowo 

ustabilizują swoje zwierciadła wód ok. 2066 r. Zbiornik Gosławice wykazuje już obecnie 

ustabilizowany poziom zwierciadła wody. 

Zbiornik Ościsłowo posiadać będzie lustro wody ustabilizowane na rzędnej ok. 92 m 

n.p.m, o powierzchni ok. 3.33 km
2
. Objętość  wypełniającej go wody  wynosić będzie ok. 

115 mln m
3
. Jego średnia głębokość wynosić będzie ok. 52 m. 
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Rys. 28 Prognozowane zwierciadło wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym 

przypowierzchniowym – stan XII 2066 r. 
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Rys. 29  Prognozowana  powierzchnia piezometryczna w poziomie trzeciorzędowo-

kredowym – stan XII 2066 r. 
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Tabela 4. Prognozowane wzniosy zwierciadła w zatapianych wyrobiskach 

poeksploatacyjnych 

Nazwa 

odkrywki 

Rzędne zwierciadła wody w zbiornikach poeksploatacyjnych 

 [m npm] 

2015 r. 2018 r. 2021 r. 2025 r. 2030 r. 2034 r. 2048 r. 2066 r. 

O/Kazimierz 64.8 64.5 65.0 68.3 70.8 73.2 80.6 88.9 

O/Patnów 82.4 82.8 83.0 83.4 83.7 84.0 84.1 84.1 

O/Jóźwin IIB - - 42.0 62.5 66.9 69.9 82.0 90.6 

O/Ościsłowo - - - - - 40.0 85.8 91.9 

 

 

Prognoza wypełniania się wodą wyrobisk poeksploatacyjnych wskazuje, że wokół 

zbiorników  Kazimierz Płn, Jóźwin IIB i Ościsłowo istnieć będą w trakcie tego procesu  leje 

depresji świadczące o pełnieniu przez  te zbiorniki roli lokalnych centrów drenażu. W 2066 r. 

w poziomie wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym, leje depresji wokół zbiorników 

zanikają, a ustabilizowane w nich zwierciadła wody wpisują się w regionalny układ 

przepływu wód podziemnych w tym poziomie. W poziomie czwartorzędowym natomiast 

istnieć będą wokół  tych zbiorników strefy drenażu wód podziemnych. Taki stan 

hydrodynamiczny można traktować jako ustabilizowany. Świadczy on również o braku 

konieczności stosowania w przyszłości specjalnych urządzeń (np. rowów odprowadzających 

nadmiar wody) zabezpieczających teren wokół zbiorników przed podtopieniami. Należy tu 

dodać, że prognozę zatapiania wyrobisk poeksploatacyjnych wykonano przy założeniu 

dopływu do nich wyłącznie wód podziemnych. 

 

  

7.3. Prognozowane dopływy 

   

Wykonane badania modelowe pozwoliły również na określenie wielkości 

prognozowanych dopływów do systemów odwodnienia poszczególnych odkrywek. 

Przedstawiono je w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Prognozowane wielkości dopływów wód do systemu odwadniania 

 poszczególnych odkrywek 

 

Nazwa 

odkrywki 

Prognozowane dopływy  Q [m
3
/min] 

2011 r. 2015 r. 2018 r. 2021 r. 2025 r. 2030 r. 2034 r. 

O/Kazimierz 25.4 - - - - - - 

O/Jóźwin IIB 68.6 76.4 88.1 58.3 - - - 

O/Ościsłowo - - 64.5 58.5 60.4 90.2 76.8 

 

 

Sprawdzianem poprawności tej prognozy może być zmierzony dopływ do systemu 

odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB w roku 2011. Zgodnie  z tabelą 1 wynosił on 66.7 m
3
/min. 

Tak więc błąd prognozy dla roku 2011 w przypadku odkrywki Jóźwin IIB wynosi 2.7%.  
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8. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA ODWODNIENIA 
O/OŚCISŁOWO  NA ŚRODOWISKO WODNE 
 

 

8.1. Oddziaływanie na jeziora 

 

 Badania modelowe wykazały zróżnicowane oddziaływanie rozwoju odwodnienia 

O/Ościsłowo i pozostałych powiązanych z nią hydraulicznie odkrywek na główne jeziora 

występujące na terenie badanego obszaru: 

 

 Jeziora: Budzisławskie, Suszewskie, Wilczyńskie, Kownackie – wykazują drenujące 

działanie w stosunku do poziomu czwartorzędowego przypowierzchniowego. 

Jednocześnie poziom ten zasila  poziomy wodonośne niżej ległe. Badania modelowe 

wykazały, że poziom wodonośny trzeciorzędowo-kredowy jest zasilany aktualnie z 

przypowierzchniowego poziomu wodonośnego czwartorzędowego z intensywnością ok. 

4,6 m
3
/min. W roku 2018  wg badań modelowych dopływ ten wzrośnie do ok. 6,2 

m
3
/min, by zmaleć w roku 2034 do wielkości ok. 4.8 m

3
/min. 

  Jeziora: Skulska Wieś i Skulskie  wykazują również drenujące działanie w stosunku do 

przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. W rejonie występowania tych jezior 

kontakt hydrauliczny czwartorzędowego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego 

z poziomem trzeciorzędowo-kredowym jest silnie ograniczony, dlatego zasilanie  

poziomu trzeciorzędowego wodą z poziomu czwartorzędowego, stanowiącego bazę dla 

jezior jest niewielkie. Wynosi ono dla warunków obecnie istniejących  ok. 0.16 m
3
/min. 

Wielkość ta będzie wzrastać w miarę rozwoju leja depresji w poziomie trzeciorzędowym 

w kierunku płn-wsch. spowodowanego działaniem systemu odwodnienia O/Jóźwin IIB i 

O/Ościsłowo do wielkości maks. 0.9 m
3
/min w 2025 r. Z uwagi na tak niewielką zmianę 

w ogólnym bilansie przepływów wód podziemnych można stwierdzić, że odwodnienie 

wymienionych odkrywek nie wpłynie na analizowane jeziora. 

 Odwodnienie odkrywek Jóźwin IIB i Ościsłowo nie będzie oddziaływać na Jezioro 

Gopło. Lej depresji w poziomie czwartorzędowym jest ograniczony od płn-wschodu 

jeziorami Skulska Wieś i Skulskim, tym samym nie jest możliwe jego oddziaływanie na 

położone dalej o ok. 3 km na wsch. Jezioro Gopło (rys.25). Natomiast płn-wsch. granica 

maksymalnego zasięgu leja depresji w trzeciorzędowo-kredowym poziomie wodonośnym 

jest oddalona od jeziora Gopło o ok. 2 km, i brak jest w tym obszarze kontaktów 

hydraulicznych z poziomami wodonośnymi wyżej ległymi. Warunkuje to  brak 

zagrożenia dla jeziora Gopło (rys. 26). 

 Jeziora: Ślesińskie, Mikorzyńskie, w okresie największego zbliżenia do nich odkrywki 

Ościsłowo, zasilać będą lej depresji poziomu trzeciorzędowo-kredowego w ilości ok. 30 

m
3
/min. Do roku 2030 wielkość tego zasilania zmaleje do ok. 10.7 m

3
/min, a do 3034 r. 

przyjmie ono wielkość ok. 7.1 m
3
/min. 
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8.2. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

 

 

 Lej depresyjny w poziomie wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym obejmie 

niewielki fragment (2.8 km
2
) ostoi PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie” w rejonie jezior: 

Wilczyńskiego i Kownackiego oraz większe fragmenty  obszarów Natura 2000: PLH 040007 

„Jezioro Gopło” (29.4 km
2
)
  

i PLB 040004 „Ostoja Nadgoplańska” (10.8 km
2
). Jednakże z 

uwagi na występowanie utworów izolujących ten poziom od powierzchni terenu, nie stworzy 

to zagrożenia dla tych chronionych obszarów. Lej depresyjny w poziomie czwartorzędowym 

będzie miał znacząco mniejsze rozprzestrzenienie i tylko przejściowo naruszy granice ostoi: 

PLH 040007 Jezioro Gopło i PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska na niewielkim fragmencie jej 

obszaru  (0.9 km
2
) w pobliżu  jeziora Czartowo (rys.25). Przedstawiony na tym rysunku 

rozwój zasięgu leja depresji odnosi się do I-szej warstwy modelu stanowiącej połączony 

kompleks czwartorzędowego poziomu wodonośnego międzyglinowego górnego oraz 

poziomu wód gruntowych. Jezioro Czartowo zasilane jest z poziomu gruntowego 

(przypowierzchniowego). Wyniki badań modelowych wykazują,  że przez cały okres 

odwodnienia odkrywki Ościsłowo, jezioro to nie straci drenującego charakteru względem 

czwartorzędowego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. Zatem lej depresji 

obejmie w tym rejonie głębiej zalegające utwory górnego poziomu międzyglinowego, 

znajdujące się w ograniczonym kontakcie hydraulicznym z poziomem kredowo-

trzeciorzędowym. Tak więc należy wykluczyć istotne oddziaływanie  odwodnienia odkrywki 

Ościsłowo na warunki zasilania tego jeziora, jak również na warunki siedliskowe na terenie 

obszarów Natura 2000: PLH 040007 Jezioro Gopło i PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska. 

   

 

8.3. Oddziaływanie na GZWP 

  

Istniejące leje depresji odkrywki Jóźwin IIB naruszają już obecnie trzeciorzędowy 

porowy GZWP nr 143 oraz czwartorzędowy GZWP nr 144. Odwodnienie O/Ościsłowo 

zintensyfikuje to oddziaływanie.  

 

 

8.4. Oddziaływanie na ujęcia wód podziemnych 

 

 

W obrębie prognozowanego zasięgu leja depresji eksploatowanych jest kilkadziesiąt 

ujęć wód podziemnych, które  w różnym stopniu będą pozostawały pod wpływem 

eksploatacji. Ujęcia wód podziemnych najbardziej narażone na wpływ  to głównie te 

położone najbliżej  granic eksploatacji. Wszystkie ujęcia zlokalizowane w obrębie 

projektowanej eksploatacji będą zlikwidowane i należy przewidzieć ich odtworzenie lub 

doprowadzenie wody z obszarów poza eksploatacji odkrywkowej. Za zasadne widzi się 

wykorzystanie wód pozyskiwanych z odwodnienia wgłębnego. Wpływ eksploatacji na wody 

podziemne będzie okresowy i po przejściu eksploatacji i zazwałowaniu wyrobiska 

poeksploatacyjnego będzie następował proces regresji odtwarzania się zwierciadeł wód 

podziemnych do stanu pierwotnego. 



 

 

 

Tabela 6. Ujęcia wody w leju depresji kopalń Jóźwin IIB – Ościsłowo (poziom trzeciorzędowo-kredowy -warstwa V modelu) 

L.p. Nr ujęcia Użytkownik 

Współrzędne 

Pobór 
[m

3
/r] 

Pobór 
[m

3
/d] 

Wiek poziomu 
wodonośnego 

Rzędna 
terenu          

[m n.p.m.] 

Filtr od         
[m n.p.m.] 

Filtr do               
[m n.p.m.] 

Rzędna 
zw.wody 

zmierzona 
w 2007r. 

PROGNOZOWANA RZĘDNA ZWIERCIADŁA 
WODY [m n.p.m.] 

Maks. 
depresja 

od 
 2015 r 

 
[m] 

x y 2015 r 2018 r 2021 r 2025 r 2030 r 2034 r 

1 4760046 Wodociąg grupowy 444456 509219 14600 40.00 Tr 108 32.0 11.0 80.35 66.27 66.81 68.53 78.27 76.57 75.27 - 

2 4760045 
Gorzelnia Wilczogóra - 

Mazurkiewicz G., Lenartowicz S. 
442458 512315 2500 6.85 Tr 104.5 19.5 6.5 87.9 82.03 82.28 83.44 87.51 86.78 85.91 - 

3 4760041 Wodociąg grupowy 442846 513691 193440 529.97 Tr 98 19.5 7.5 90.53 86.92 86.86 87.36 89.60 89.02 88.23 - 

4 4760026 
Gospodarstwo Handlowo-

Przemysłowe - Henryk Rychlik 
446633 507711 9120 24.99 Tr 100.1 11.1 -3.4 80.88 66.29 64.64 64.04 69.83 66.55 65.24 2.25 

5 4770092 Wodociąg grupowy 451712 513481 38360 105.10 Tr 102.05 32.1 13.1 88.7 86.32 85.00 83.48 81.35 78.92 75.50 10.82 

6 4760042 
Gosp. Hodowl. Prod.„DUBLET” - 

Ferma Drobiu H. Rychlik 
444616 498163 65700 180.00 Tr 97.6 30.6 18.6 66.02 72.18 72.58 72.88 75.31 77.07 78.63 - 

7 4760037 ZGKiM w Kleczewie 439866 502136 35000 95.89 K 107.8 7.8 -2.2 55.59 66.53 67.12 71.56 76.73 78.72 80.33 - 

8 4760034 ZGKiM w Kleczewie 446863 504321 32000 87.67 Tr 99.85 20.9 2.8 73.54 42.00 42.00 42.00 64.33 68.91 71.55 - 

9 4760058 ZGKiM w Kleczewie 439633 505198 38000 104.11 K 107.32 7.3 -32.7 43.32 61.22 62.11 71.96 81.30 82.43 83.27 - 

10 4770089 
ZGK w Ślesinie - wodociąg 

wiejski 
449364 502885 11950 32.74 Tr 102.5 31.8 19.8 81.19 76.19 65.03 61.54 71.17 75.21 76.78 14.65 

11 4770104 
KWB Konin - zaplecze socjalne w 

rejonie załadowni węgla - 
odkrywka Pątnów 

450311 498773 45600 124.93 K 99.7 -15.3 -35.3 80.16 81.93 82.06 82.06 82.68 83.11 83.47 - 

12 5130113 ZGK w Ślesinie 450317 495909 96282 263.79 K 99.5 -25.5 -45.5 81.44 82.57 82.88 83.08 83.44 83.73 84.01 - 

13 5130114 Henryk Prus 450969 495350 2200 6.03 K 95.6 15.6 -4.4 82.35 83.21 83.47 83.63 83.92 84.15 84.37 - 

14 4770105 Jan Szmidt 451603 498786 200 0.55 Tr 94 40.0 21.0 82.49 83.26 83.30 83.24 83.54 83.76 83.96 - 

15 4770086 ZGK w Ślesinie 450433 501265 32100 87.95 K 102.5 3.1 -16.5 82.16 80.88 76.28 73.43 77.91 79.83 80.73 7.45 

16 4770090 
ZGK w Ślesinie - wodociąg 

wiejski 
451348 504205 109650 300.41 Tr 97 17.0 -13.0 83.78 81.34 62.98 58.13 71.80 76.49 78.00 23.21 

17 4770109 „J. i K. Świerczyńscy” Sp.J. 453034 502741 100 0.27 Tr 93.5 62.5 56.5 84.13 83.40 78.77 75.77 80.09 81.60 82.14 7.63 

18 4770056 H. Drzewiecki; M. Ciesielski  454858 504099 50 0.14 Tr 99 69.0 57.0 79.8 83.90 82.89 82.02 82.95 83.29 83.45 1.88 

19 5120064 Osada Borowe 444718 494466 365 1.00 K 92 37.0 31.5 78.75 80.36 80.91 81.23 82.10 82.85 83.57 - 

20 5120080 Wojciech Karmowski 440733 493426 100 0.27 K 100 26.0 15.0 79.04 81.54 82.12 82.52 83.56 84.44 85.26 - 

21 5120072 Ubojnia Zwierząt - S. Ziemniawski 436001 496589 365 1.00 K 108 35.0 11.0 86.76 88.56 89.05 89.50 90.43 91.09 91.68 - 

22 4760064 Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 437889 497527 52520 143.89 K 105 35.0 10.0 77.06 81.27 81.91 82.62 84.25 85.42 86.47 - 

23 5120077 Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 447334 494591 52194 143.00 K 94.2 39.1 4.2 81.49 82.29 82.58 82.76 82.26 83.69 84.11 0.03 

24 5120065 Dom Pracowników Leśnictwa 445748 494520 365 1.00 K 92.3 35.3 30.3 79.8 81.06 81.52 81.79 82.53 83.17 83.78 - 

25 5120057 
KWB Konin o/Kazimierz - Plac 
Zagospodarowania (Biurowiec) 

444104 495421 50220 137.59 K 101.59 38.9 -8.4 75.43 77.97 78.66 79.07 80.29 81.32 82.31 - 

26 5120058 Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 436921 494569 53259 145.92 Tr 107.6 27.6 12.6 85.65 87.31 87.81 88.20 89.04 89.71 90.33 - 

27 4770094 ZGK w Ślesinie 452476 500370 410720 1125.26 Tr 87.5 9.9 -24.5 83.06 82.90 81.93 81.27 82.13 82.49 82.65 1.63 

28 26120201 ZGK w Ślesinie  447406 507425 54500 149.32 Tr 100 36.0 18.0 81.76 68.77 65.37 63.43 63.17 61.68 61.51 5.60 

29 26162001 ZGK w Ślesinie 452355 497638 21300 58.36 Tr 97.31 -2.8 -15.9 81.27 82.60 82.93 83.12 83.44 83.69 83.93 - 

30 5120068A Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 443095 494116 53978 147.885 K 97.5 33.5 -2.5 77.17 79.40 80.13 80.40 81.42 82.30 83.14 - 

31 5120068B Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 442360 493659 53978 147.885 K 102 17.0 -38.0 77.83 80.01 80.60 80.96 81.94 82.78 83.58 - 

32 4760031 ZGKiM w Kleczewie 443359 500980 122000 334.25 K 96.9 -24.5 -46.1 45 64.48 64.28 64.81 68.30 70.99 73.38 0.20 

33 4770085 ZGK w Ślesinie 450138 498899 10800 29.59 K 100 -28.0 -40.0 80.01 81.84 81.92 81.91 82.64 83.12 83.50 - 

34 4760056 
ZRB „DANBUD” - wodociąg 

osiedlowy 
444513 500032 122000 334.25 K 98.3 -10.6 -46.1 55.29 66.43 66.40 66.68 70.52 72.93 74.99 0.03 

SUMARYCZNY POBÓR WODY 1785516 4891.83             

  

 



 

 

 

 

Tabela 7. Ujęcia wody w leju depresji kopalń Jóźwin IIB – Ościsłowo (poziom czwartorzędowy dolny - warstwa III modelu) 
 

L.p. Nr ujęcia Użytkownik 

Współrzędne 
Pobór 
[m

3
/r] 

Pobór 
[m

3
/d] 

Wiek poziomu 
wodonośnego 

Rzędna 
terenu          

[m n.p.m.] 

Filtr od         
[m n.p.m.] 

Filtr do               
[m n.p.m.] 

Rzędna 
zw.wody 
w 2007r. 

PROGNOZOWANA RZĘDNA ZWIERCIADŁA 
WODY [m n.p.m.] 

Maks. 
depresja 

od 
 2015 r 

 
[m] 

x y 2015 r 2018 r 2021 r 2025 r 2030 r 2034 r 

1 4760054 
Ośrodek Wypoczynkowy 
Energogazu w Koninie - 

Telimena 
441011 514677 200 0.55 Q 105 59.1 53.5 95.95 95.48 95.46 95.54 95.90 95.90 95.83 0.02 

2 4770068 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

Skulsk 
455885 507232 5475 15.00 Q 92 59.5 53.5 82.92 82.72 82.18 81.75 80.94 81.27 81.36 1.78 

3 4770057 Izabela Giertwanowska 454965 504715 50 0.14 Q 100 73.0 66.0 84.09 83.90 82.52 81.49 82.53 82.82 83.06 2.41 

4 4770106 
J. Kuświk, A. Kuświk, J. 

Rozbicki - domki letniskowe 
454441 503143 100 0.27 Q 96 72.0 54.0 84.02 83.98 82.77 83.46 83.74 83.84 83.88 1.21 

5 26121501 
d. Ośrodek wczasowy 

Pomerania obecnie teren 
podzielony na kilku właścicieli 

441546 515261 400 1.10 Q 100 55.8 53.0 96.8 96.58 96.54 96.55 96.70 96.71 96.66 0.04 

6 4760059 ZGKiM w Kleczewie 437574 508435 122001.3 334.25 Q 104.3 55.3 40.3 89.77 89.45 89.75 91.05 93.38 93.54 93.76 - 

7 8002 
Gospodarstwo Ogrodnicze 

Radosław Marciniak 
450665 518518 43800 120.00 Q 102.5 42.5 21.5 97.53 97.29 96.94 96.50 95.82 95.09 94.06 3.23 

8 8001 
Janusz Rosiński - nawadnianie 

pól uprawnych 
453561 516607 43800 120.00 Q 102.1 65.1 40.6 97.5 91.43 91.63 91.67 91.50 90.15 90.80 0.63 

9 4760062 
Mieszkańcy okolicznych domów 

i Ferma Kur, dzierżawca H. 
Rychlik 

447896 510156 1825 5 Q 105 63.0 56.5 90.52 88.26 86.52 84.05 77.13 - - 13.40 

10 4770117 Wodociąg grupowy 449887 509225 53200 145.75 Q 100 61.4 54.5 89.15 87.17 85.02 81.88 74.49 - - 12.0 

SUMARYCZNY POBÓR WODY 270851.3 742.058             

 

  

 

Tabela 8.  Ujęcia wody w leju depresji kopalń Jóźwin IIB– Ościsłowo (poziom czwartorzędowy przypowierzchniowy -warstwa I modelu) 
 

L.p. Nr ujęcia Użytkownik 

Współrzędne 
Pobór 
[m

3
/r] 

Pobór 
[m

3
/d] 

Wiek poziomu 
wodonośnego 

Rzędna 
terenu          

[m n.p.m.] 

Filtr od         
[m n.p.m.] 

Filtr do               
[m n.p.m.] 

Rzędna 
zw.wody 
w 2007r. 

PROGNOZOWANA RZĘDNA ZWIERCIADŁA 
WODY [m n.p.m.] 

Maks. 
depresja 

od 
 2015 r 

 
[m] 

x y 2015 r 2018 r 2021 r 2025 r 2030 r 2034 r 

1 4390045 T. Bąkowski 454529 515887 1800 4.93 Q 100 83.0 78.0 80.56 80.54 80.51 80.62 80.36 80.29 80.18 0.36 

2 4770107 Andrzej Nadolny 454505 512119 500 1.37 Q 90 68.0 61.0 85.36 85.19 85.04 84.80 84.46 84.30 84.09 1.10 

3 4770087 Lecznica weterynaryjna 452193 500917 30 0.08 Q 100 76.5 72.5 85.44 85.35 84.90 84.08 84.16 84.43 84.63 1.36 

4 4760027 
Mieszkańcy okolicznych domów 

i Ferma Kur, dzierżawca H. 
Rychlik 

452276 500484 1825 5 Q 105 88.5 84.5 99.21 98.87 98.20 96.61 86.30 - - 12.90 

5 26163601 S.K.R. Ślesin 447847 510132 40 0.11 Q 90 77.5 74.5 85.05 84.99 84.72 84.19 84.23 84.40 84.54 0.80 

SUMARYCZNY POBÓR WODY 4195 11.4932             

 

 

   Uwaga!     - kolorem żółtym oznaczone zostały ujęcia znajdujące się w obszarze oddziaływania odwodnienia O/Ościsłowo 

     - wartości czerwone oznaczają ujęcia przeznaczone do likwidacji 
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Dla umożliwienia oceny oddziaływania przyszłego odwodnienia O/Ościsłowo na 

poszczególne ujęcia wód podziemnych objętych lejem depresji, zestawiono w tabelach 6÷8 

wszystkie czynne ujęcia (studnie wiercone), z przyporządkowaniem im rzędnych obniżonego 

zwierciadła wody dla prognozowanych stanów czasowych. W skojarzeniu z rzędnymi 

zafiltrowania można dokonać przybliżonej oceny takiego oddziaływania w przypadku 

wystąpienia kwestii spornych. Dodatkowo określono dla nich maksymalne wielkości depresji 

spowodowane odwodnieniem odkrywki Ościsłowo. Oprócz tych studni istnieją jeszcze 

studnie gospodarcze, które korzystają z wód  przypowierzchniowego czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego. Wiele z nich położonych blisko granic odkrywki może stracić wodę, 

jednakże określenie które z nich podlegać będą takim wpływom, nie jest przy pomocy badań 

modelowych możliwe.   

 
 

 

9. BILANS WODNO-GOSPODARCZY W OBSZARZE 
MAKSYMALNEGO ZASIĘGU LEJA DEPRESJI 
 

 

Bilans wodno-gospodarczy sporządzany jest na podstawie wyników naturalnego 

bilansu wodnego i jest dostosowany do potrzeb gospodarki wodnej. Po stronie dochodów 

określa rzeczywiste zasoby wodne danego obszaru, a po stronie rozchodów zapotrzebowanie 

na wodę konsumenta. Dla opracowania takiego bilansu dla obszaru objętego wpływem  

odwodnienia odkrywek konińskich wykonywano dla każdego modelowanego okresu czasu 

obliczenia bilansowe z zastosowaniem programu HUF Package stanowiącego integralną 

część pakietu Groundwater Vistas. Na podstawie tych obliczeń sporządzono bilans wodno-

gospodarczy dla obszaru odpowiadającego  maksymalnemu  zasięgowi leja O/Jóźwin IIB - 

O/Ościsłowo i w poziomie trzeciorzędowo-kredowym.  

Wzięto przy tym pod uwagę  stan czasowy odpowiadający maksymalnym dopływom 

wód do czynnych systemów odwodnienia. Dla leja  O/Jóźwin IIB-Ościsłowo maksymalny  

łączny pobór wód do obydwu odkrywek występuje w roku 2018 i wynosi 152.6 m
3
/min 

(219744  m
3
/d), przy czym udział w tej wielkości dopływów z zasobów statycznych wynosi 

52920 m
3
/d.  

Sporządzając bilans wodno-gospodarczy (tab. 9) wzięto pod uwagę jedynie dopływy i 

pobór wód pochodzących z zasobów dynamicznych ponieważ one właśnie są podstawą 

określenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych.  

  

Tabela 9. Bilans wodno-gospodarczy  dla obszaru maksymalnego zasięgu wspólnego 

leja depresji O/Jóźwin IIB i O/Ościsłowo i maksymalnego poboru 

 wód podziemnych przez system odwodnienia. 

 Składniki bilansu Q [m
3
/d] 

D
o
p

ły
w

y
  

Dopływy z zasobów dynamicznych poziomu 

czwartorzędowego  

 

132180 

Dopływy z zasobów dynamicznych  poziomu 

trzeciorzędowo-kredowego 
128000 

Suma dopływów  260180 
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y

  

Dopływ wód do sytemu odwodnienia (pomniejszony o 

dopływ z zasobów statycznych)
 166824 

Suma poboru wód przez czynne ujęcia 5645 

Naturalne odpływy wód do sieci hydrograficznej w leju 

depresji oraz poziomów wodonośnych poza zasięgiem leja 

depresji 

87771 

Suma odpływów 260240 

 Suma zasobów eksploatacyjnych zatwierdzonych dla ujęć 

nieczynnych [m
3
/d] 

18557 

 Nadwyżka  zasobów dynamicznych nad sumą 

zatwierdzonych zasobów ujęć nieczynnych, poborów wód 

przez ujęcia oraz dopływów do systemu odwodnienia 
69214 

 

    

 Zestawiony w tabeli 19  bilans  wodno-gospodarczy wskazuje, że  zasoby 

dynamiczne przypadające na obszar wspólnego leja depresji O/Jóźwin IIB i O/Ościsłowo 

pokrywają dopływy do kopalń oraz dopływy do ujęć, łącznie z zatwierdzonymi zasobami 

eksploatacyjnymi ujęć nieczynnych. 

 

 

 

10. PODSUMOWANIE 

1.  Dla rejonu lokalizacji projektowanej odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo wykonano 

regionalny numeryczny model krążenia wód podziemnych. Obejmuje on swoim 

zasięgiem przestrzennym cały obszar istniejącego leja depresji spowodowanego 

oddziaływaniem odkrywek: O/Kazimierz  Płn,  O/Jóźwin IIB i rekultywowanej w 

kierunku wodnym O/Pątnów  oraz obszar wychodzący poza zasięg potencjalnego 

oddziaływania na środowisko wodne projektowanej O/Ościsłowo. Uwzględnia on jeziora 

będące w obiegu chłodniczym  Elektrowni Pątnów-Konin oraz  jeziora w północnej 

części powiatu konińskiego i słupeckiego łącznie z jeziorem Gopło.  

2.  Jako podstawę budowy modelu numerycznego przyjęto obliczeniowy  schemat 

hydrogeologiczny zakładający istnienie kompleksu wodonośnego zbudowanego z trzech 

poziomów wodonośnych: czwartorzędowego przypowierzchniowego łącznie  z 

międzyglinowym górnym, czwartorzędowego międzyglinowego dolnego i 

trzeciorzędowo-kredowego oraz dwóch rozdzielających je warstw słabo-

przepuszczalnych. 

3.  Budowę modelu  zrealizowano przy pomocy programu Groundwater Vistas 6 Advancet.  

4.  Kalibrację modelu przeprowadzono dla stanów czasowych: XII.2007 r. i XII. 2011 r. 

przy założeniu ustalonych warunków filtracji, natomiast prognoza zmian warunków 

hydrodynamicznych dla całego okresu odwodnienia odkrywki Ościsłowo (2016÷ 2034 r.) 

wykonana została z uwzględnieniem warunków filtracji nieustalonej.  
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5.  Model uwzględnia oddziaływanie  systemu odwodnienia O/Jóźwin IIB oraz zjawisko 

regresji lejów depresji dla odkrywek z ukończoną eksploatacją, rekultywowanych w 

kierunku  wodnym (do 2066 r.).  

6.  Obliczona wielkość dopływu wód podziemnych do systemu odwodnienia O/Ościsłowo  

na stan XII.2018 r. (przy współdziałaniu systemu odwodnienia O/Jóźwin IIB) wynosi 

64.5 m
3
/min, do XII. 2021 maleje do 58.5 m

3
/min, dalej rośnie osiągając 60.4 m

3
/min dla 

stanu XII.2025  i  90.2 m
3
/min  dla XII. 2030, malejąc następnie  do 76.8 m

3
/min w 

końcowym etapie odwadniania tj. XII.2034 r. 

7.  Rozwój leja depresyjnego wokół odkrywki Ościsłowo następuje w górotworze objętym w 

znaczący sposób zmianami hydrodynamicznymi spowodowanymi oddziaływaniem 

systemu odwodnienia O/ Jóźwin IIB  oraz  dopływem wód podziemnych do wyrobisk 

poeksploatacyjnych  odkrywek Kazimierz Płn. i Pątnów. System odwodnienia odkrywki 

Jóźwin IIB działać będzie w okresie lat 2016-2021 wspólnie z systemem odwodnienia 

O/Ościsłowo. 

8.  Dla całego obszaru oddziaływania wszystkich czynnych i nieczynnych odkrywek 

powstaje jeden wspólny  lej depresji  charakteryzujący się stałym rozwojem w kierunku 

wschodnim i północnym. W poziomie trzeciorzędowo-kredowym nie przekracza on 

jednakże Jeziora Ślesińskiego i Kanału Warta-Gopło. Przechodzi natomiast pod 

J. Skulska Wieś i J. Skulskim, nie docierając do J. Gopło. Na płn-zachodzie lej depresji w 

tym poziomie wycofuje się w sposób stały z linii jezior Budzisławskiego,  Suszewskiego 

i Wilczyńskiego, rozwijając się jednakże pod jeziorami: Kownackim i Wójcińskim, w 

związku z przesuwaniem się O/Ościsłowo na płn.wsch. Od strony południowej następuje 

stałe wycofywanie się zasięgu leja depresji, jednakże jest ono powstrzymywane przez 

wypełniające się wodą zbiorniki poeksploatacyjne poszczególnych odkrywek. Ten proces 

jest wydłużany w czasie przez oddziaływanie systemu odwodnienia O/Ościsłowo. 

Rozwój lej depresji w poziomie czwartorzędowym następuje w sposób podobny jak 

wyżej opisany, jednakże osiąga zdecydowanie mniejszy zasięg niż lej depresji w 

poziomie trzeciorzędowo-kredowym. 

9.  W zasięgu rozwijających się w głównych poziomach wodonośnych wspólnych dla 

wszystkich ośrodków drenażu lejów depresji, (pkt 8), wyodrębniono zachodni i 

południowy zasięg oddziaływania systemu odwodnienia odkrywki Ościsłowo. Stanowi 

go linia rozdziału pomiędzy oddziaływaniem systemu odwodnienia odkrywek Jóźwin IIB 

i Ościsłowo, wyznaczona w oparciu o przebieg wododziału wód podziemnych, osobno 

dla zwierciadła czwartorzędowego i trzeciorzędowo-kredowego (rys. 25 i 26). Na 

podstawie tych rysunków opracowano mapę maksymalnego zasięgu oddziaływania 

odwodnienia projektowanej odkrywki Ościsłowo (rys. 27). 

10.  Odkrywka Ościsłowo zakończy eksploatację i odwodnienie w 2034 roku, jako ostatnia 

działająca na złożu Pątnów. Po zakończeniu odwadniania O/Ościsłowo następować 

będzie wypełnianie się wodą wszystkich zbiorników poeksploatacyjnych oraz proces 

regresji wspólnego leja depresji. Z uwagi na wielkość tego leja, czas podnoszenia się 

zdepresjonowanego zwierciadła wód podziemnych będzie powolny, a jego stabilizacja 

wystąpi w mniej więcej tym samym czasie dla wszystkich zatapianych wyrobisk 

poeksploatacyjnych. Badania modelowe wykazały, że nastąpi to ok. 2066 roku, czyli ok. 

32 lata po zakończeniu odwadniania O/Ościsłowo. Wynik ten uzyskano przy założeniu, 

że zbiorniki poeksploatacyjne wypełniać się będą wyłącznie wskutek naturalnych 

dopływów wód podziemnych. Wprowadzanie do tych wyrobisk innych wód, np. 
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pochodzących z odwodnienia czynnych odkrywek, może wpłynąć na przyśpieszenie 

procesu regresji leja depresji. 

11.  Przeprowadzone obliczenia wykazały, że jeziora Budzisławskie, Suszewskie, 

Wilczyńskie, Kownackie nie stracą swojego drenującego charakteru względem 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Badania modelowe wykazały, że poziom 

wodonośny trzeciorzędowo-kredowy w roku 2009 był zasilany z przypowierzchniowego 

poziomu wodonośnego z intensywnością ok. 4,6 m
3
/min. To zasilanie ulegnie 

zwiększeniu do o ok. 6,2 m
3
/min w 2018 roku, by następnie maleć  do ok. 4.8 m

3
/min w 

roku 2034 (koniec odwodnienia).  

12.  Jeziora: Skulska Wieś i Skulskie  również  nie stracą drenującego charakteru w stosunku 

do przypowierzchniowego poziomu wodonośnego w całym okresie istnienia 

O/Ościsłowo. Maksymalne zmniejszenie  wielkości dopływu podziemnego do tych jezior 

z poziomu czwartorzędowego wyniesie ok 0.9 m
3
/min w 2025 r. Z uwagi na tak 

niewielką zmianę w ogólnym bilansie przepływów wód podziemnych można stwierdzić, 

że odwodnienie O/Ościsłowo  nie wpłynie na te jeziora, zwłaszcza, że jak wykazują 

piezometry kredowe zlokalizowane w ich pobliżu, kontakt tych jezior z głębszymi 

poziomami wodonośnymi jest znacznie ograniczony. 

13.  Odwodnienie odkrywek Jóźwin IIB i Ościsłowo nie będzie oddziaływać na Jezioro 

Gopło. Lej depresji w poziomie czwartorzędowym jest ograniczony od płn-wschodu 

jeziorami Skulska Wieś i Skulskim, tym samym nie jest możliwe jego oddziaływanie na 

położone dalej o ok. 3 km na wsch. Jezioro Gopło. Natomiast płn-wsch. granica 

maksymalnego zasięgu leja depresji w trzeciorzędowo-kredowym poziomie wodonośnym 

jest oddalona od jeziora Gopło o ok. 2km, i brak jest w tym obszarze kontaktów 

hydraulicznych z poziomami wodonośnymi wyżej ległymi. Warunkuje to  brak 

zagrożenia dla jeziora Gopło. 

14.  Lej depresyjny w poziomie wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym obejmie niewielki 

fragment (2.8 km
2
) ostoi PLH 300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie” w rejonie jezior: 

Wilczyńskiego i Kownackiego oraz większe fragmenty  obszarów Natura 2000: PLH 

040007 „Jezioro Gopło” (29.4 km
2
)
  

i PLB 040004 „Ostoja Nadgoplańska” (10.8 km
2
). 

Jednakże z uwagi na występowanie utworów izolujących ten poziom od powierzchni 

terenu, nie stworzy to zagrożenia dla tych chronionych obszarów. Lej depresyjny w 

poziomie czwartorzędowym będzie miał znacząco mniejsze rozprzestrzenienie i tylko 

przejściowo naruszy granice ostoi: PLH 040007 Jezioro Gopło i PLB 040004 Ostoja 

Nadgoplańska na niewielkim fragmencie jej obszaru  (0.9 km
2
) w pobliżu  jeziora 

Czartowo (rys.25). Przedstawiony na tym rysunku rozwój zasięgu leja depresji odnosi się 

do I-szej warstwy modelu stanowiącej połączony kompleks czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego międzyglinowego górnego oraz poziomu wód gruntowych. Jezioro 

Czartowo zasilane jest z poziomu gruntowego (przypowierzchniowego). Wyniki badań 

modelowych wykazują,  że przez cały okres odwodnienia odkrywki Ościsłowo, jezioro to 

nie straci drenującego charakteru względem czwartorzędowego przypowierzchniowego 

poziomu wodonośnego. Zatem lej depresji obejmie w tym rejonie głębiej zalegające 

utwory górnego poziomu międzyglinowego, znajdujące się w ograniczonym kontakcie 

hydraulicznym z poziomem kredowo-trzeciorzędowym. Tak więc należy wykluczyć 

istotne oddziaływanie  odwodnienia odkrywki Ościsłowo na warunki zasilania tego 

jeziora, jak również na warunki siedliskowe na terenie obszarów Natura 2000: PLH 

040007 Jezioro Gopło i PLB 040004 Ostoja Nadgoplańska.  
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15.  Istniejące leje depresji odkrywki Jóźwin IIB naruszają już obecnie trzeciorzędowy 

porowy GZWP nr 143 oraz czwartorzędowy GZWP nr 144. Odwodnienie O/Ościsłowo 

zintensyfikuje to oddziaływanie. 

16.  W obrębie prognozowanego zasięgu wspólnego leja depresji eksploatowanych jest 

kilkadziesiąt ujęć wód podziemnych, które  w różnym stopniu będą pozostawały pod 

wpływem eksploatacji. Spośród nich 22 ujęcia znajdują się w obszarze oddziaływania 

projektowanej odkrywki Ościsłowo (rys. 25 i 26, tab.6). Ujęcia wód podziemnych 

najbardziej narażone na wpływ odwadniania, to głównie te położone najbliżej  granic 

eksploatacji. Wszystkie ujęcia zlokalizowane w obrębie projektowanej eksploatacji (3 

ujęcia – tab.6) będą zlikwidowane i należy przewidzieć ich odtworzenie lub 

doprowadzenie wody z obszarów spoza eksploatacji odkrywkowej. Za zasadne widzi się 

wykorzystanie wód pozyskiwanych z odwodnienia wgłębnego. Wpływ eksploatacji na 

wody podziemne będzie okresowy i po przejściu eksploatacji i zazwałowaniu wyrobiska 

poeksploatacyjnego będzie następował proces regresji odtwarzania się zwierciadeł wód 

podziemnych do stanu pierwotnego. 

17.  Opracowany na podstawie badań modelowych bilans  wodno-gospodarczy wskazuje, że  

zasoby dynamiczne przypadające na obszar wspólnego leja depresji O/Jóźwin IIB i 

O/Ościsłowo pokrywają dopływy do kopalń oraz dopływy do ujęć, łącznie z 

zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi ujęć nieczynnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Wrocław, marzec 2013 r.                                                          dr inż. Janusz Fiszer 
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