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Uwagi o aktualnych przepisach prawnych dotycz¹cych wód leczniczych
(artyku³ dyskusyjny)
Jan Dowgia³³o*
Przepisy prawne w zakresie geologii i górnictwa nie s¹
pod wzglêdem jakoœci wyj¹tkiem w polskiej praktyce legislacyjnej. Cechuje je czêsto brak precyzji pojêciowej i
sprzecznoœci logiczne. Analiza przyczyn tego zjawiska nie
jest przedmiotem niniejszego artyku³u.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (Przegl¹d Geologiczny, 50:
280–305) nie wprowadzi³a zasadniczych zmian do problematyki wód leczniczych w stosunku do ustawy z 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Przegl¹d Geologiczny, 50: 280–305). Wody te w dalszym ci¹gu s¹ traktowane jako kopaliny, wraz z solankami i wodami
termalnymi. Dodanie w art. 5.5. s³owa „podziemnych” stanowi s³uszne uzupe³nienie tekstu poprzedniej ustawy.
W¹tpliwoœci budzi natomiast s³owo „z³o¿e” stosowane bez
wyj¹tków do wód podziemnych bêd¹cych solankami,
wodami leczniczymi i wodami termalnymi. Wprowadza
ono zamêt terminologiczny i w wielu wypadkach jest stosowane w sprzecznoœci z etymologi¹, a tak¿e ze swoim
przyrodniczym znaczeniem. Dotyczy to w szczególnoœci
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie z³ó¿ wód podziemnych zaliczonych do solanek,
wód leczniczych i termalnych (Przegl¹d Geologiczny, 50:
311–315). Rozporz¹dzenie to stanowi wykonanie delegacji
zawartej w Ar. 5.5.1) znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego.
Punkt ten mówi, ¿e „Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia okreœli z³o¿a wód podziemnych zaliczonych
do solanek wód leczniczych i termalnych, maj¹c na wzglêdzie ich szczególne walory wynikaj¹ce z mineralizacji,
w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych, iloœci i warunków
wystêpowania.
Wed³ug Prawa geologicznego i górniczego (Przegl¹d
Geologiczny, 50: 280–305) „z³o¿em kopaliny jest takie
naturalne nagromadzenie minera³ów i ska³ oraz innych
substancji sta³ych, gazowych i ciek³ych, których wydobywanie mo¿e przynieœæ korzyœæ gospodarcz¹”. Warto tu
zwróciæ uwagê na zawart¹ w tej definicji niejasnoœæ
dotycz¹c¹ „innych substancji sta³ych”. Nasuwa siê
bowiem pytanie, jakie to — oprócz minera³ów i ska³ —
substancje sta³e mog¹ znajdowaæ siê w z³o¿u.
Zasadnicz¹ cech¹ z³o¿a jest wed³ug tego okreœlenia
brak ruchu. S³owo „z³o¿e” (ang.: deposit, niem.: Lagerstätte,
franc.: gîte, gisement) oznacza ¿e kopalina „le¿y” (bez
ruchu). Rozumieæ nale¿y, ¿e powsta³a ona lub zosta³a w
jakimœ miejscu z³o¿ona i w warunkach naturalnych pozostaje w tym miejscu do czasu jej ewentualnej eksploatacji.
Z ca³¹ pewnoœci¹ dotyczy to kopalin sta³ych. Pojêcie z³o¿a
nie budzi te¿ zastrze¿eñ w przypadku ropy naftowej czy
gazu ziemnego. Kopaliny te raz znalaz³szy siê w pu³apce
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geologicznej mog¹ byæ uwolnione tylko w rezultacie robót
wiertniczych (w wyj¹tkowych wypadkach tak¿e ruchów
tektonicznych).
Cech¹ kopaliny jest tak¿e jej nieodnawialnoœæ. Nie
mo¿e ona w sposób naturalny wype³niæ ponownie z³o¿a, z
którego zosta³a wydobyta.
W przypadku wód podziemnych s³owo „z³o¿e” nie
budzi w¹tpliwoœci w zastosowaniu do solanek towarzysz¹cych z³o¿om bituminów. Uwiêzione w osadach
zbiorników sedymentacyjnych wody sedymentacyjne
(reliktowe) równie¿ nie k³óc¹ siê z pojêciem „kopaliny w
z³o¿u”. Z pewnymi zastrze¿eniami g³êboko le¿¹ce ska³y
osadowe i krystaliczne zawieraj¹ce stagnuj¹ce solanki ró¿nego pochodzenia mog¹ byæ traktowane jako z³o¿a tych
solanek.
Wszystkie te wody s¹ nieodnawialne. Cechuje je równie¿ brak ruchu, lub prêdkoœæ filtracji bliska zeru. O ile w
wyniku ich eksploatacji lub dzia³ania czynników naturalnych zostan¹ one zast¹pione wodami o innym sk³adzie,
czy temperaturze, w z³o¿u znajdzie siê kopalina ró¿na od
pierwotnej, albo te¿ woda straci ona cechy kopaliny.
Wœród wód podziemnych uznanych za lecznicze
mo¿emy wiêc wydzieliæ dwie podstawowe grupy: wód
nieodnawialnych i nieruchomych oraz oraz wód odnawialnych. Te drugie nale¿¹ do cyklu hydrologicznego. Oznacza to, ¿e s¹ to wody pochodzenia atmosferycznego, które
infiltruj¹ lub niedawno infiltrowa³y w strefach zasilania,
poruszaj¹ siê w ska³ach wodonoœnych i wyp³ywaj¹ w strefie drena¿u. Fakt ruchu tych wód w œrodowisku skalnym
jest sprzeczny z pojêciem „z³o¿a”. Znacznie stosowniejszym by³oby tu okreœlenie „system hydrogeologiczny”.
Okreœlenie to ma zastosowanie do wód p³ytkiego kr¹¿enia,
które zosta³y uznane za lecznicze w Karpatach i Sudetach,
a tak¿e na Ni¿u (Na³êczów).
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r.
(Przegl¹d Geologiczny, 50: 311–315) wyró¿nia 60 „z³ó¿”
wód leczniczych w tylu¿ miejscowoœciach. W niektórych
mamy do czynienia z jednym typem chemicznym wody, w
innych liczba typów wód przekracza 10. W wielu przypadkach mo¿na mówiæ o z³o¿ach tych wód. Dotyczy to wystêpuj¹cych g³êboko wód w Karpatach czy na Ni¿u.
Nie powinny natomiast byæ okreœlane jako wystêpuj¹ce w z³o¿ach odnawialne wody p³ytkiego kr¹¿enia
wystêpuj¹ce np. w dorzeczu Popradu (7 miejscowoœci),
czy w Sudetach.
Nie mo¿e te¿ byæ mowy o „z³o¿ach” wód leczniczych
w Horyñcu, Wapiennem, czy Latoszynie. Oczywistym nieporozumieniem jest zaliczenie w Krynicy do jednego
„z³o¿a” wód leczniczych p³ytkiego kr¹¿enia, wystêpuj¹cych w systemie (czy systemach) hydrogeologicznych
i g³êbokich, wysoko zmineralizowanych wód „Zuber”, do
których mo¿e siê stosowaæ okreœlenie „z³o¿e”.
Wspomniane wy¿ej Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
(Przegl¹d Geologiczny, 50: 311–315) wyró¿nia wœród wód
leczniczych kopaliny podstawowe i pospolite. Wystêpuj¹
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one w wymienionych tam miejscowoœciach, przy czym w
47 z nich s¹ to kopaliny podstawowe, w 13 — pospolite.
Do kopalin podstawowych zaliczono wody wystêpuj¹ce i
wykorzystywane do celów leczniczych w istniej¹cych
uzdrowiskach. Jest to uzasadnione d³ugoletni¹ tradycj¹
balneologiczn¹ w tych miejscowoœciach i opartym na
solidnych podstawach empirycznych potwierdzeniem
leczniczych w³aœciwoœciach tamtejszych wód. Do kopalin
podstawowych zaliczono tak¿e wody odkryte ostatnio w
istniej¹cych od dawna nadmorskich oœrodkach lecznictwa
klimatycznego, gdzie staj¹ siê one uzupe³nieniem zespo³u
czynników leczniczych.
Kopalinami pospolitymi pozosta³y wody lecznicze
wystêpuj¹ce w miejscowoœciach potencjalnie uzdrowiskowiskowych, gdzie dotychczas brak obiektów lecznictwa
uzdrowiskowego. Po ich wybudowaniu i pewnym okresie
praktyki leczniczej wody te zostan¹ zapewne zaliczone do
kopalin podstawowych.
W wykazie kopalin pospolitych nie powinny znaleŸæ
siê wody, których istnienie stwierdzono w miejscowoœci
Marusza w województwie kujawsko-pomorskim. S¹ to
wody okreœlane w omawianym Rozporz¹dzeniu R.M. jako
hipertermalne, chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe,
borowe. Wprawdzie w Maruszy nie ma jeszcze inwestycji
lecznictwa uzdrowiskowego, ale temperatura wody na
wyp³ywie przekracza tu 40°C. Wed³ug tego samego rozporz¹dzenia wody maj¹ce na wyp³ywie z ujêcia temperaturê co najmniej 20°C s¹ kopalinami podstawowymi. Woda
lecznicza w Maruszy jest wiêc kopalin¹ podstawow¹ ex
definitione.
Wykaz „z³ó¿” wód leczniczych zawarty w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 (Przegl¹d
Geologiczny, 50: 311–315) obejmuje, jak ju¿ wspomniano,
wiele typów wód leczniczych wystêpuj¹cych w jednym
„z³o¿u”. Z punktu widzenia gospodarki tymi wodami stwarza to wiele komplikacji, które omówiono gdzie indziej
wraz z propozycj¹ klasyfikacji uproszczonej tych wód,
(Dowgia³³o, 1999). Podczas IX Ogólnopolskiego Sympozjum
„Wspó³czesne
Problemy
Hydrogeologii”,
Kielce
15–17.09.1999 uchwalono wniosek, w myœl którego:
„Nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu wprowadzenia w prawie
geologicznym i górniczym uproszczonej klasyfikacji wód
leczniczych” (Paczyñski & Herbich, 2000). Wniosek ten
nie zosta³ uwzglêdniony w znowelizowanym Rozporz¹dzeniu R.M. z dn. 18 grudnia 2001.

W Rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony Œrodowiska,
Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z 23 sierpnia 1994 r. w
sprawie wymagañ stawianych dokumentacjom hydrogeologicznym i geologiczno-in¿ynierskim wystêpowa³o
po¿yteczne pojêcie wody o w³aœciwoœciach leczniczych.
Znajdowa³ siê tam równie¿ wykaz wód, które ze wzglêdu
na swoje cechy fizyczne i sk³ad chemiczny mog¹ byæ w
przysz³oœci zaliczone do wód leczniczych, a wiêc kopalin.
W nowym Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z 19 grudnia 2001 (Przegl¹d Geologiczny, 50: 337–345), dotycz¹cym
tych samych zagadnieñ, nie ma ju¿ pojêcia wód o w³aœciwoœciach leczniczych, ani wykazu wyró¿niaj¹cych je cech. Obie
te zmiany s¹ zdaniem ni¿ej podpisanego niekorzystne.
W podsumowaniu niniejszych uwag nale¿y stwierdziæ,
¿e zarówno w znowelizowanej ustawie Prawo geologiczne
i górnicze, jak i w nowych rozporz¹dzeniach Rady Ministrów i Ministra Œrodowiska znajduj¹ siê definicje i okreœlenia budz¹ce zastrze¿enia. Wspomniane rozporz¹dzenia
niewiele zyska³y na nowelizacji. Znajduj¹ce siê w nich niektóre zapisy s¹ b³êdne, a w przypadku wspomnianego Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska (Przegl¹d Geologiczny,
50: 337–345) usuniêcie niektórych pojêæ stanowi oczywist¹ stratê.
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