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WSPÓ£CZESNE ZAGRO¯ENIA WÓD MINERALNYCH I LECZNICZYCH
DOLINY POPRADU (KARPATY, PO£UDNIOWA POLSKA)
CONTEMPORARY HAZARDS OF THE MINERAL AND THERAPEUTIC WATERS FROM POPRAD VALLEY
(CARPATHIANS MOUNTAINS, SOUTH POLAND)
MARIUSZ CZOP1, JACEK MOTYKA1, LUCYNA RAJCHEL1

Abstrakt. Dolina Popradu jest wa¿nym obszarem wystêpowania wód mineralnych uznanych za lecznice w Polsce. W rezultacie dop³ywu
z g³êbi Ziemi naturalnego dwutlenku wêgla (CO2) w kilku strefach nastêpuje formowanie siê wód mineralnych i leczniczych, typu szczaw.
System gazowo-wodny na obszarach wystêpowania wód mineralnych i leczniczych typu szczaw jest bardzo wra¿liwy i ³atwy do zniszczenia.
G³ówne zagro¿enia dla wód mineralnych s¹ zwi¹zane z intensywnym u¿ytkowaniem powierzchni terenu, g³ównie prowadzeniem prac
budowlanych w strefie dop³ywu gazowego dwutlenku wêgla. W ostatnim czasie istnieje wiele przyk³adów zniszczenia Ÿróde³ i ujêæ wód typu
szczaw w wyniku otwarcia nowych dróg migracji dla dwutlenku wêgla poprzez zmiany warunków u¿ytkowania powierzchni terenu, g³ównie
na skutek prowadzenia prac ziemnych, a tak¿e wycinanie lasów.

S³owa kluczowe: wody mineralne, wody lecznicze, szczawy, zagro¿enia antropogeniczne, dolina Popradu.
Abstract. Poprad valley is an important region of the mineral and therapeutic water occurrence in Poland. As a result of the natural carbon
dioxide (CO2) inflow from the deep the formation of the mineral and therapeutic, carbonated water is observed in a few sites. The gas-water
systems in the areas of the occurrence of the carbonated water are very sensitive and easy to destroy. The main problem is connected with intensive land development, especially location of the new buildings within the carbon dioxide inflow zones. There are a few examples of
the degradation of the carbonated water springs and intakes in connection with opening the new carbon dioxide pathways by land use changes
(deforestation) and also the construction works and diggings.
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WSTÊP
Wody mineralne typu szczaw s¹ unikatowym surowcem
mineralnym, powstaj¹cym w skomplikowanych warunkach
gazowo-wodnych, gdzie do strumienia wód podziemnych
przemieszczaj¹cych siê w oœrodku skalnym nastêpuje dop³yw
gazowego CO2. Dwutlenek wêgla pochodzi z g³êbszego pod³o¿a, zaœ jego drogami migracji s¹ systemy g³êbokich roz³amów (uskoków). W strefie dop³ywu gazowego CO2, ulega
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on rozpuszczeniu w wodach podziemnych, tworz¹c kwas
wêglowy (H2CO3), zaœ w dalszym etapie w wyniku jego dysocjacji nastêpuje obni¿anie siê odczynu pH tych wód.
Wody podziemne staj¹ siê zatem medium silnie agresywnym
w stosunku do ska³ buduj¹cych warstwê wodonoœn¹ i w wyniku ich intensywnego rozpuszczania zwiêkszaj¹ swoj¹ mineralizacjê (fig. 1).
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Fig. 1. Schemat formowania siê zasobów wód mineralnych i leczniczych typu szczaw,
na przyk³adzie ujêæ „Piwniczanka” (Czop i in., 2008)
Formation of the mineral and therapeutic water resources,
an example of the „Piwniczanka” intakes (Czop et al., 2008)

Formowanie siê wód mineralnych typu szczaw wymaga
wytworzenia siê unikalnych warunków gazowo-wodnych,
gdzie do warstwy wodonoœnej mo¿e dop³ywaæ dwutlenek
wêgla (CO2). Strefy dop³ywu gazowego CO2 s¹ bardzo rzadko stwierdzane i zasadniczo ograniczaj¹ siê do kilku zaledwie obszarów w Karpatach i Sudetach.
Równowaga gazowo-wodna, formuj¹ca sk³ad chemiczny
wód typu szczaw, jest bardzo nietrwa³a, gdy¿ g³ównym czynnikiem utrzymuj¹cym odpowiednie ciœnienie dwutlenku wêgla (CO2) jest wierzchnia warstwa utworów czwartorzêdowych, wykszta³conych g³ównie w postaci pokryw zwietrzelinowych, w dolinach rzecznych z nieco wiêkszym udzia³em
utworów piaszczystych. Utwory zwietrzelinowe z racji znacz¹cego udzia³u minera³ów ilastych stanowi¹ materia³ skalny
o w³aœciwoœciach izolacyjnych. W tym wzglêdzie z jednej
strony blokuj¹ mo¿liwoœæ swobodnego i rozproszonego wyp³ywu gazowego CO2, z drugiej zaœ chroni¹ wody mineralne
przed dop³ywem zanieczyszczeñ z powierzchni terenu. Utrzy-

mywanie ci¹g³oœci i szczelnoœci pokrywy czwartorzêdowych
utworów zwietrzelinowych ma zatem kluczowe znaczenie dla
ochrony wód mineralnych i leczniczych typu szczaw.
Zagospodarowanie przestrzenne znajduje siê obecnie
w gestii samorz¹dów lokalnych (gminnych i powiatowych),
które przyjmuj¹ plany zagospodarowania przestrzennego
skutkuj¹ce niszczeniem wód mineralnych i leczniczych.
W pracy przedstawione zosta³y przyk³ady zagro¿eñ dla wód
mineralnych i leczniczych, które w okresie ostatnich lat wyst¹pi³y w dolinie Popradu. W kilku przypadkach ju¿ nast¹pi³a
degradacja wód mineralnych i leczniczych, ale kilka kolejnych inwestycji, zagra¿aj¹cych dalszymi zniszczeniami, posiada, wydane czêsto z naruszeniem prawa, pozwolenia na
budowê. W dalszym ci¹gu obserwuje siê równie¿, bardzo
siln¹ presjê na zagospodarowanie stref wystêpowania wód
mineralnych i leczniczych, poniewa¿ wystêpuj¹ one w rejonach o wyj¹tkowych walorach krajobrazowych, gdzie jeszcze istniej¹ zasoby dzikiej przyrody.
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G£ÓWNE ZASADY OCHRONY ZASOBÓW
WÓD MINERALNYCH I LECZNICZYCH TYPU SZCZAW
W celu zachowania stabilnego sk³adu wód mineralnych
i leczniczych nie nale¿y zmieniaæ stosunków wodnych (czy
te¿ w³aœciwie warunków zasilania) w strefach wystêpowania
wód mineralnych. Du¿e znaczenie w tym zakresie ma ochrona obszarów zasobowych dla poszczególnych miejsc ujmowania wód mineralnych (ujêæ oraz Ÿróde³). Podstawowe warunki dla efektywnej ochrony zasobów wód mineralnych s¹
znacznie bardziej restrykcyjne ni¿ w przypadku zasobów
wód zwyk³ych. Wynika to bezpoœrednio z du¿ej nietrwa³oœci
systemów zasilania ujêcia wód mineralnych, które zale¿¹ nie
tylko od ciœnienia wód podziemnych, lecz równie¿ ciœnienia
(iloœci) wolnego CO2, a tak¿e dróg jego kr¹¿enia.
Uk³ad zasilania wód mineralnych w CO2 jest nietrwa³y
i ³atwy do zaburzenia przez:
–·wykonywanie odwiertów, tuneli i wkopów,
–·pobór wód podziemnych zlokalizowanymi w bliskiej
odleg³oœci studniami ujêciowymi,
–·wykonywanie robót ziemnych oraz usuwanie wierzchniej warstwy gleb i utworów zwietrzelinowych,
–·zmiany warunków wodnych obszaru zasobowego (wycinanie obszarów leœnych, zak³adanie stawów i zbiorników
wodnych, nawadnianie pod³o¿a).
Strefa ochronna dla ujêcia lub Ÿród³a wód mineralnych
i leczniczych typu szczaw powinna obejmowaæ nie tylko ich
obszary zasobowe dla wód (w praktyce fragment obszaru
sp³ywu wód podziemnych), ale równie¿ zapewniaæ stabilnoœæ zasilania przez gazowy CO2. W zwi¹zku z nierozpoznanym charakterem warunków przep³ywu dwutlenku wêgla i brakiem mo¿liwoœci jakiejkolwiek kontroli jego przep³ywu, mo¿liwa jest tylko pasywna forma ochrony. Polega
ona na wprowadzeniu ograniczeñ w zakresie zagospodarowania rozpoznanych stref wystêpowania dop³ywu gazowego
CO2, dla zachowania szczelnoœci wierzchniej warstwy utworów zwietrzelinowych, które w znacznej mierze decyduj¹
o kierunkach i natê¿eniach przep³ywu strumienia gazu.
Nale¿y dodatkowo zwróciæ uwagê, ¿e iloœæ mo¿liwych
do pozyskania wód mineralnych o okreœlonym sk³adzie jest
ograniczona, zaœ w przypadku poboru zbyt du¿ych ich iloœci
dochodzi do niekorzystnych zmian ich sk³adu (obni¿enie
mineralizacji, zmniejszenie stê¿eñ sk³adników leczniczych,
zmniejszenie lub zanik dzia³aj¹cego leczniczo gazowego CO2).
Podane powy¿ej za³o¿enia ochrony wód mineralnych
i leczniczych, znane i zrozumia³e w œrodowisku hydrogeologicznym, nie s¹ respektowane na poziomie uchwalania planów
zagospodarowania przestrzennego przez gminy. Praktycznie

jedynym przepisem prawnym, który zapewnia minimaln¹
ochronê wód mineralnych i leczniczych jest Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.
2005 nr 167, poz. 1399 – z póŸniejszymi zmianami).
W myœl zapisów wspomnianej ustawy na obszarze uzdrowiska wydziela siê trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej
(„A”, „B” i „C”), których podstawow¹ funkcj¹ jest ochrona
czynników leczniczych i naturalnych surowców leczniczych,
walorów œrodowiska i urz¹dzeñ uzdrowiskowych. W obrêbie
wydzielonych stref ochrony uzdrowiskowej, których granice
zostaj¹ zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w przed³o¿onym
mu statucie uzdrowiska, istniej¹ ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu. Ograniczenia te dla strefy ochrony uzdrowiskowej „A” uniemo¿liwiaj¹ m.in. lokalizacjê zak³adów przemys³owych, wznoszenie budynków mieszkalnych oraz domków turystycznych i kempingowych, wyr¹b drzew leœnych
i parkowych, prowadzenie dzia³añ zmieniaj¹cych istniej¹ce
stosunki wodne, a tak¿e organizacjê imprez masowych. W strefach ochrony uzdrowiskowej „B” i „C” ograniczenia maj¹ zdecydowanie mniejszy zakres, ale odnosz¹ siê ka¿dorazowo do
zakazu wyrêbu drzew leœnych i parkowych oraz prowadzenia
robót melioracyjnych i innych dzia³añ powoduj¹cych niekorzystn¹ zmianê istniej¹cych stosunków wodnych.
W kontekœcie ochrony zasobów wód mineralnych i leczniczych ograniczenia ustawowe maj¹ bardzo wa¿ne znaczenie,
gdy¿ zapewniaj¹ utrzymywanie naturalnego uk³adu systemu
gazowo-wodnego i nie generuj¹ dla niego nowych zagro¿eñ, tj.
naruszeñ szczelnoœci wierzchniej warstwy zwietrzeliny przez
wkopy, przemieszczanie mas ziemnych, czy nawet wycinkê
drzew. Prawid³owe stosowanie zapisów ustawy poprzez objêcie stref¹ ochrony uzdrowiskowej „A” obszarów pozyskiwania
wód mineralnych i leczniczych kluczowych dla funkcji uzdrowiskowych, powinno zapewniaæ w teorii pe³n¹ ochronê ujêæ
i Ÿróde³ wód mineralnych. Niestety, w praktyce wskutek ³amania przepisów ustawy lub braku jej zrozumienia, czy te¿ nieznajomoœci, dosz³o w ostatnim czasie do kilku przypadków
zniszczenia lub degradacji ujêæ i Ÿróde³ wód mineralnych typu
szczaw.
W dalszej czêœci pracy przedstawione zostan¹ trzy przypadki dotycz¹ce wyj¹tkowo niebezpiecznych dla wód mineralnych inwestycji prowadzonych w Piwnicznej, na stokach
góry Kicarz, w granicach strefy zasilania wód „Piwniczanka”, a tak¿e w Krynicy na Górze Parkowej oraz w strefie zasilania wód mineralnych ze Ÿród³a „Jan”.

PRZYK£ADY DEGRADACJI WÓD MINERALNYCH I LECZNICZYCH TYPU SZCZAW
W ostatnich latach odnotowano wiele dobrze udokumentowanych przypadków spadku mineralizacji Ÿróde³ i ujêæ

wód typu szczaw wskutek otwarcia nowych dróg migracji
gazowego CO2, poprzez wkopy budowlane i prace ziemne.
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Najbardziej drastyczny przyk³ad dotyczy inwestycji pod
nazw¹ Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Kicarz” planowanej do realizacji na stokach góry Kicarz w Piwnicznej. Obszar ten znajduje siê w strefie zasilania i bezpoœrednim
s¹siedztwie ujêæ wód mineralnych i leczniczych „Piwniczanka”, a dodatkowo w strefie aktywnego osuwiska. Inwestycja ta zak³ada powstanie kompleksu budynków hotelowo-wypoczynkowych oraz kolejki linowej i tras narciarskich, sztucznie naœnie¿anych wod¹ z Popradu (IV–V klasa
czystoœci). Inwestycja, pomimo zakazów i ograniczeñ dla
strefy ochrony uzdrowiskowej „B”, uzyska³a wszelkie pozwolenia i ma byæ realizowana. Wstêpne prace na stokach
góry Kicarz, prowadzone od po³owy 2010 r., spowodowa³y,
w warunkach intensywnych opadów atmosferycznych, aktywizacjê osuwiska (spêkania i zniszczenie 3 domów mieszkalnych) oraz spadek zawartoœci wolnego CO2 i mineralizacji wód z ujêcia P-9. Odwiert ten zlokalizowany jest w bezpoœrednim s¹siedztwie strefy, gdzie prowadzono wstêpne
prace przygotowawcze pod inwestycjê (wycinka drzew i naruszenie wierzchniej warstwy zwietrzeliny). G³ówne zagro¿enia dla wód mineralnych i leczniczych „Piwniczanka”,
ze strony wspomnianej inwestycji, zwi¹zane s¹ z dostarczeniem do strefy ich zasilania du¿ych iloœci wody, powstaj¹cej

z topniej¹cego sztucznego œniegu. Woda, sp³ywaj¹c po powierzchni, bêdzie erodowaæ wierzchni¹ warstwê zwietrzeliny i wnikaæ do pod³o¿a. Procesy te bêd¹ skutkowaæ aktywizacj¹ ruchów osuwiskowych na niestabilnym zboczu góry
„Kicarz” oraz ska¿eniem ujêæ wód „Piwniczanka” (Czop
i in., 2008) (fig. 2).
Kolejny, dramatyczny przypadek zwi¹zany jest z planowan¹ budow¹ toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego
na Górze Parkowej w Krynicy. Realizacja tej inwestycji w obszarze zasobowym wód mineralnych i leczniczych oraz strefie
ochrony uzdrowiskowej „A”, na terenie Parku Zdrojowego,
nie powinna w ogóle byæ rozwa¿ana ani zostaæ podjêta, gdy¿
jest sprzeczna z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. Gdyby nie naruszenie przepisów prawnych stoj¹ce u podstaw
ca³ego procesu inwestycyjnego, nie zosta³by on nigdy wszczêty i nie osi¹gn¹³by aktualnego stanu zaawansowania. Sytuacja ta, powinna zatem stanowiæ dla organów administracyjnych wa¿ny sygna³ do stworzenia procedur weryfikacyjnych
inwestycji prowadzonych na obszarach ochronnych.
Nowoczesny tor saneczkowo-bobslejowo-skeletonowy
na stokach Góry Parkowej planuje siê wykonaæ z zastosowaniem technologii palowania iniektami cementowymi (oko³o
1000 pali na odcinku d³ugoœci 2 km) po wyciêciu oko³o 5 ha

Fig. 2. Zagro¿enia wód mineralnych i leczniczych „Piwniczanka” przez planowan¹ inwestycjê
Hazard for mineral and therapeutic water „Piwniczanka” induced by planned investment
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unikalnego lasu parkowego i przy znacznym zakresie prac
ziemnych (usuniêcie s³abonoœnej zwietrzeliny oraz uformowanie dwóch trybun ziemnych). Nowemu torowi saneczkowemu ma towarzyszyæ infrastruktura kilku budynków i budowli wraz z drogami dojazdowymi oraz sieci¹ wodoci¹gow¹
i kanalizacj¹ (fig. 3).
Realizacja inwestycji, w ca³oœci lub nawet jej poszczególnych sk³adowych etapów, stwarza zagro¿enie bezpowrotnego
zniszczenia wód mineralnych i leczniczych typu szczaw.
G³ówne znaczenie w tym wzglêdzie ma scenariusz zmian
„aktualnych” dróg migracji gazowego dwutlenku wêgla.
W zwi¹zku z du¿ym zakresem planowanych prac ziemnych,
wiertniczych i budowlanych, niespotykanym dotychczas
w ca³ej historii rozwoju infrastruktury Krynicy, nie mo¿na
wykluczyæ g³êbokiego przeobra¿enia dróg migracji gazowego
CO2. W takich warunkach zagro¿enie nie bêdzie dotyczyæ jedynie zasobów wód mineralnych z wiêksz¹ komponent¹ wód
„p³ytkiego” systemu kr¹¿enia, lecz równie¿ unikalnych wód
typu „Zuber” (Motyka i in., 2009).
Kolejny przypadek zniszczenia wód mineralnych i leczniczych dotyczy Ÿród³a „Jan” w Krynicy. Pocz¹wszy mniej
wiêcej od maja 2010 r. obserwuje siê stale pog³êbiaj¹cy siê
spadek zawartoœci CO2 w wodach wyp³ywaj¹cych ze Ÿród³a
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oraz towarzysz¹ce mu obni¿anie siê mineralizacji wody.
Wed³ug wyników badañ z pocz¹tku 2011 roku stê¿enie wolnego CO2 w wodach z trzech ujmowanych wyp³ywów Ÿród³a
„Jan” (tj. Jan „A”, Jan „B” oraz Jan „C”) zmniejszy³o siê do
wartoœci poni¿ej 1000 mg/dm3, co skutkuje kwalifikacj¹ ich
wód jako kwasowêglowych w miejsce wystêpuj¹cych wczeœniej szczaw. Stan ten jest niezwykle niepokoj¹cy, zwa¿ywszy
na fakt wykorzystywania unikalnej i niezast¹pionej wody
„Jan” w leczeniu chorób urologicznych, jak równie¿ jej sprzeda¿y pod znan¹ i docenian¹ w ca³ej Polsce mark¹.
Spadek zawartoœci gazowego CO2 w wodach Ÿród³a „Jan”
zbiega siê œciœle z podjêciem prac budowlanych apartamentowca przy ulicy Œwidziñskiego, zlokalizowanego powy¿ej
Ÿród³a, w strefie jego bezpoœredniego zasilania. Wykonanie
wkopów budowlanych, o g³êbokoœci oko³o 6,5 m (planowano
nawet 8,5 m), uaktywni³o nowe drogi migracji CO2, dlatego
dop³ywa on w mniejszej iloœci do Ÿród³a „Jan”. Du¿e rozmiary wkopów oraz d³ugi czas ich ekspozycji mog³y doprowadziæ do trwa³ej zmiany dróg migracji CO2 i trwa³ej degradacji
jakoœci Ÿród³a „Jan” (Motyka i in., 2010) (fig. 4).
Podobnie jak w przypadku toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego na Górze Parkowej w Krynicy, apartamentowiec przy ulicy Œwidziñskiego powstaje w strefie ochrony

Fig. 3. Zagro¿enia wód mineralnych i leczniczych w rejonie Góry Parkowej w Krynicy
przez planowan¹ budowê toru saneczkowo-bobslejowego
Hazard for mineral and therapeutic water in the Góra Parkowa area induced by planned bobsleigh run
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Fig. 4. Przyczyny degradacji wód mineralnych i leczniczych ze Ÿród³a „Jan” w Krynicy
Reasons of the mineral and therapeutic water degradation for mineral spring “Jan” in Krynica

uzdrowiskowej „A”, gdzie zgodnie z zapisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym zakazane jest wznoszenie budynków
mieszkalnych. Inwestycja uzyska³a pozwolenie na budowê na
podstawie samowolnej i nieakceptowanej przez Ministerstwo
Zdrowia uchwa³y Rady Miasta i Gminy Krynicy zmieniaj¹c¹
typ strefy ochrony uzdrowiskowej z „A” na „B” dla parceli,
na której wznoszony jest apartamentowiec.
W przesz³oœci wielokrotnie mia³y miejsce prace budowlane realizowane w bezpoœredniej strefie zasilania Ÿród³a
„Jan”. Ka¿dorazowo by³y one prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym i tak¿e z nimi nale¿y wi¹zaæ wystêpowanie
minimalnych stê¿eñ CO2 w okresie prze³omu lata i jesieni.
Dotychczas jednak, prace budowlane prowadzone by³y dla
du¿o mniejszych obiektów lub dla budynków powstaj¹cych
w wiêkszym oddaleniu od Ÿród³a. Powszechnie znany jest
w szczególnoœci zwi¹zek pomiêdzy budow¹ Wojskowego

Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, a spadkami zawartoœci wolnego CO2 i mineralizacji, obserwowanymi w latach 80. XX wieku, we wszystkich wyp³ywach Ÿród³a „Jan”.
Du¿a wra¿liwoœæ tego Ÿród³a na zmiany warunków zagospodarowania terenu w jego s¹siedztwie wynikaj¹ z jego zasilania przez strumieñ wód „p³ytkiego” kr¹¿enia.
W perspektywie ostatnich kilkudziesiêciu lat, równie¿
dochodzi³o do podobnego typu przypadków zniszczenia Ÿróde³ szczaw. Sytuacja taka mia³a miejsce w Krynicy w zwi¹zku z powstaniem budynku Pijalni G³ównej, oddanej do u¿ytku w 1971 r. W zwi¹zku z du¿ym zakresem prac ziemnych
i budowlanych nast¹pi³ spadek wydajnoœci i demineralizacja
wody ze Ÿród³a „Karol”, po³o¿onego w pobli¿u Zdroju
G³ównego. ród³o to, zwane równie¿ „Poboczne” by³o znane od roku 1745, a w wyniku wybudowania pijalni zosta³o
trwale wy³¹czone z eksploatacji i bezpowrotnie zniszczone.
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Kolejne, s¹siednie Ÿród³o „Dobrodziej”, ujmowane od 1865
roku, usytuowane na podwórzu Starych £azienek zosta³o zlikwidowane w roku 1973, na skutek trwa³ego ska¿enia
zwi¹zanego z s¹siedztwem kanalizacji burzowej i sanitarnej,
jak równie¿ z wybudowaniem Pijalni G³ównej. Ska¿enie
Ÿród³a nast¹pi³o bowiem z ca³¹ pewnoœci¹ w zwi¹zku z naruszeniem szczelnoœci izolacyjnej warstwy utworów zwietrzelinowych, co umo¿liwi³o dop³yw zanieczyszczeñ z powierzchni terenu. Bardzo pouczaj¹cy jest w tym wzglêdzie
równie¿ przypadek awarii ruroci¹gu z wod¹ pitn¹, przebiegaj¹cego ponad budynkiem Pijalni G³ównej. Awaria ta mia³a
miejsce w latach 80. XX wieku i skutkowa³a dop³ywem du¿ych iloœci s³abozmineralizowanych wód do warstwy wodonoœnej zasilaj¹cej Ÿród³o „Zdrój G³ówny”, co z kolei doprowadzi³o do wyraŸnego zmniejszenia siê mineralizacji ujmowanych w nim wód typu szczaw. Po likwidacji przecieku
w ruroci¹gu z wod¹ pitn¹ sk³ad chemiczny wód ze Ÿród³a
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„Zdrój G³ówny” powróci³ do pierwotnego poziomu sprzed
awarii.
W podobny sposób, do opisanych przypadków, zniszczeniu uleg³o Ÿród³o „Szymon” w Szczawnicy. ród³o to by³o
znane i wykorzystywane w lecznictwie od koñca XVIII wieku. Zawartoœæ gazowego CO2 w wodzie ze Ÿród³a zmniejsza³a siê praktycznie od po³owy 2002 roku od œredniego poziomu 1300–1400 mg/dm3 do zaledwie kilkuset mg/dm3
w roku 2009 (Józefko, Tomoñska, 2009). Przyczyn¹ tych
drastycznych zmian, które spowodowa³y równie¿ spadek
mineralizacji ogólnej wody, by³o prowadzenie inwestycji
budowlanych w bezpoœrednim s¹siedztwie Ÿród³a „Szymon”. Wed³ug autorów degradacja Ÿród³a jest zwi¹zana
z pracami budowlanymi przy ulicy G³ównej, w tym budow¹
i odwadnianiem terenu centrum kongresowo-hotelowego
oraz budow¹ dolnej stacji kolejki na Palenicê (oddanej do
u¿ytku w koñcu 2005 r.).

PODSUMOWANIE
W okresie ostatnich kilku lat w miejscowoœciach uzdrowiskowych po³o¿onych w Dolnie Popradu bardzo nasili³a siê
presja na zabudowê obszarów zasobowych wód mineralnych
i leczniczych, w tym strefy ochrony uzdrowiskowej „A”.
Ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 2005
r. bardzo istotnie ogranicza mo¿liwoœci tego typu dzia³añ
i uniemo¿liwia wiêkszoœæ potencjalnych zmian jej naturalnego charakteru. Dzia³ania w³adz samorz¹dowych Krynicy
i Piwnicznej, w kontekœcie przedstawionych inwestycji, prowadzone by³y jednak¿e w warunkach nieprzestrzegania ograniczeñ ustawowych. Inwestycje w Krynicy ³¹czy praktyka,
dokonywana przez Radê Miasta i Gminy Krynica, polegaj¹ca
na zmianach granicy strefy ochrony uzdrowiskowej „A”
w taki sposób, aby obszar inwestycji znajdowa³ siê poza ni¹.
W wyniku jednostronnej zmiany granic stref, nieuzgodnionej
przez Ministerstwo Zdrowia, lecz jedynie przed³o¿onej do
jego wiadomoœci, wydawane by³o pozwolenia na budowê
obiektu. Sytuacja taka mia³a miejsce w przypadku zarówno
toru, jak i apartamentowca, przy czym jednostronne zmiany
strefy ochrony uzdrowiskowej „A” nigdy nie zosta³y zaakceptowane i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia.
Inwestycja w Piwnicznej zak³adaj¹ca istotn¹ zmianê stosunków wodnych, poprzez sztuczne naœnie¿anie stoku góry
„Kicarz”, zosta³a zaplanowana, pomimo ustawowego zaka-

zu, w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”, dodatkowo zaœ
w strefie zasilania ujêæ wód „Piwniczanka” i na obszarze aktywnego osuwiska.
W praktyce okaza³o siê niestety, ¿e wody mineralne i lecznicze w Polsce s¹ bardzo s³abo chronione, zaœ powo³ane w zamyœle ustawodawcy organy nadzoru ton¹ w sporach kompetencyjnych. W takiej sytuacji powierzanie skarbu narodowego,
jakim s¹ wody mineralne i lecznicze samorz¹dom lokalnym,
które nie rozumiej¹ ich znaczenia i specyfiki warunków wystêpowania, jest bardzo ryzykowne i, jak pokazuj¹ przyk³ady
Krynicy i Piwnicznej, prowadzi do sytuacji powa¿nego zagro¿enia.
Bardzo wa¿na jest w tym kontekœcie rola œrodowiska hydrogeologicznego, które na etapie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych dla planowanych inwestycji nie
powinno dopuszczaæ ich lokalizacji na obszarach zagra¿aj¹cych degradacj¹ lub zniszczeniem wód mineralnych
i leczniczych.
Praca zosta³a zrealizowana w ramach badañ statutowych
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
AGH w Krakowie w Katedrze Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej nr 11.11.140.139, oraz w Katedrze Geologii
Z³o¿owej i Górniczej nr 11.11.140.021
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SUMMARY
Occurrence of the mineral and therapeutic water of the
types of both carbonated water and also water containing
carbon dioxide is strictly connected with the zones of
the carbon dioxide inflow from the deeper part of the lithosphere. The zones of the carbon dioxide inflow are very rare
and in Poland are located mainly in the Carpathians and
Sudeten mountains. Optimal protection of the carbonated
water and water containing carbon dioxide is connected with
protection both the recharge zones of the groundwater and
also gaseous CO2 inflow zones. The main significance for
the protection of the mineral and therapeutic water has
a Health Resort Therapeutics Law. The law introduce three
types of the health resort protection zones (A, B and C) with
some restrictions for land development and location of
the buildings. The main problem in Poland with protection
of carbonated water and water containing carbon dioxide is
result from disregarding of law. In the few last years
the pressure for build over the mineral and therapeutic water

recharge zones, is rapidly increase. The buildings and structures are locating within the neighborhood of the mineral and
therapeutic water intakes and springs. As a consequence of
the leaking of the unique gas-water system the decrease of
the gaseous CO2 is observed. Mineralization of the water is
also dropped. Presented in the paper examples of the investments in the Piwniczna and Krynica have serious hazards for
mineral and therapeutic water resources. Realization of the
ski resort with artificial snowing in Piwniczna and bobsleigh
run and also apartment building in Krynica are connected
with devastation or degradation of the mineral and therapeutic water intakes and springs. There are also a few examples
of the degradation of the springs with carbonated water and
water containing carbon dioxide as a consequence of the
construction of buildings in Szczawnica and Krynica. Without comply with the law regulations and permanent supervision of the hydrogeologists it’s impossible to meet with
threats for mineral and therapeutic water.

