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Charakterystyka warunków hydrogeologicznych w rejonie
zrekultywowanej czêœci z³o¿a ¯elatowa

Wprowadzenie
Kopalnia i Pra¿alnia Dolomitu „¯elatowa” S.A. znajduje siê w po³udniowo-wschodniej
czêœci Chrzanowa (dawniej miejscowoœæ Pogorzyce) w odleg³oœci 6 km od zjazdu nr 79
z autostrady A-4 Kraków–Katowice. Posiada koncesjê, wydan¹ przez Ministra Œrodowiska dnia 20.08.2001 r., na wydobywanie dolomitów triasowych, dolomitów z wapieniami
i wapieni gogoliñskich ze z³o¿a ¯elatowa. Z³o¿e eksploatowane jest od 1918 r. Kopalina
stosowana jest w hutnictwie, rolnictwie, drogownictwie i budownictwie (Nowak 2000).
W koncesji na³o¿ono na przedsiêbiorcê warunek, by eksploatacja wapieni gogoliñskich
prowadzona by³a co najmniej 2 m powy¿ej poziomu zwierciad³a wody podziemnej, ale
bezwzglêdnie nie ni¿ej ni¿ +243 m n.p.m.
Z³o¿e dolomitu ¯elatowa eksploatowane jest sposobem odkrywkowym, systemem œcianowym. Ma formê pok³adow¹. Powierzchnia z³o¿a wynosi 663 660 m2 (Nowak 2000). Z³o¿e
udostêpnione zosta³o trzema poziomami: „+243” (pole zachodnie o powierzchni oko³o
14 ha, eksploatacja zakoñczona), „+258” i „+280” (pole wschodnie, eksploatacja w kierunku
NE). Dla terenów poeksploatacyjnych (poziom „+243”) ustalony zosta³ w 1999 r. leœny
kierunek rekultywacji z pozostawieniem powsta³ego w 1997 r. zastoiska wodnego.
Wzgórze ¯elatowa (397 m n.p.m.), u podnó¿a którego znajduje siê kopalnia, nale¿y do
Bloku P³aziañskiego, stanowi¹cego zachodni¹ czêœæ Garbu Têczyñskiego.
Od po³udnia obszar górniczy s¹siaduje ze stref¹ chronionego krajobrazu, a w odleg³oœci
3–6 km na SE i E znajduje siê Têczyñski Park Krajobrazowy. Obok kopalni przebiegaj¹
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szlaki turystyczne i œcie¿ki przyrodnicze, a w odleg³oœci kilku kilometrów na po³udnie
znajduj¹ siê rezerwaty leœne „Bukowica” (4 km) i „Lipowiec” (5 km).
W 1997 roku w wyrobisku pola zachodniego stwierdzono gniazdowanie sieweczki
obro¿nej, nielicznie wystêpuj¹cego w Polsce gatunku ptaka terenów otwartych, wpisanego
na europejsk¹ listê gatunków zagro¿onych (Gawroñski, Grzegorzek 1997). Lasy wierzchowiny i pó³nocnych stoków wzgórza ¯elatowa (granicz¹ce z kopalni¹), ze wzglêdu na
bogactwo gatunków roœlin i ptaków, zosta³y zaproponowane do objêcia ochron¹ rezerwatow¹ (Gawroñski, Grzegorzek 1997).

1. Charakterystyka geologiczna z³o¿a
Z³o¿e dolomitu ¯elatowa le¿y w pó³nocnej czêœci bloku tektonicznego Koœcielec-P³aza.
Blok ten jest ograniczony od po³udnia dyslokacj¹ tektoniczn¹ Libi¹¿-rebce, a od pó³nocy
seri¹ uskoków typu schodowego, stanowi¹c¹ przejœcie zrêbu w nieckê chrzanowsk¹ (Frolik
2002). Obszar górniczy przecina wi¹zka uskoków o kierunku NE-SW, zrzucaj¹ca czêœæ NW
o oko³o 40 m.
Kopalin¹ s¹ dolomity i wapienie triasu œrodkowego (wapieñ muszlowy). W z³o¿u wystêpuj¹ cztery podtypy kopalin (Nowak 2000):
— dolomity diploporowe,
— dolomit kruszconoœny,
— dolomity z wapieniami,
— wapienie gogoliñskie.
Mi¹¿szoœæ dolomitu kruszconoœnego wynosi 1,6–25,0 m. S¹ to dolomity szare, szaro¿ó³te lub br¹zowe z licznymi porami wype³nionymi kalcytem. Dolomity diploporowe s¹
podobne do dolomitów kruszconoœnych, tzn. s¹ szare, szaro¿ó³te lub stalowoszare, o zbitej,
miejscami brekcjowej strukturze (Skórski 1999).
W sp¹gu wystêpuje seria wapieni gogoliñskich podœcielona dolomitycznymi utworami
retu. Nadk³ad z³o¿a, o mi¹¿szoœci 0,3–14,0 m (œrednio 4,3 m), zbudowany jest z utworów
piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i rumoszu dolomitowego (Skórski 1999).
Znajduj¹ce siê w odleg³oœci oko³o 10 km w kierunku pó³nocno-wschodnim Zak³ady
Górnicze „Trzebionka” S.A. w Trzebini eksploatuj¹ rudy cynku i o³owiu wystêpuj¹ce
w triasowych dolomitach kruszconoœnych.

2. Warunki hydrogeologiczne
Z³o¿e dolomitu ¯elatowa wystêpuje w granicach szczelinowo-krasowego, triasowego
zbiornika wód podziemnych (GZWP 452 Chrzanów; Kleczkowski 1990). W rejonie kopalni
poziom wodonoœny zwi¹zany jest z dolomitami wapienia muszlowego bloku tektonicznego Koœcielec-P³aza. W analizowanym rejonie utwory triasu zalegaj¹ bezpoœrednio na
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powierzchni lub pod cienk¹ warstw¹ piaszczystych utworów czwartorzêdu, dlatego du¿¹
rolê w zasilaniu triasowego poziomu wodonoœnego odgrywa bezpoœrednia infiltracja opadów atmosferycznych.
Poziom wodonoœny wapienia muszlowego, dziêki stosunkowo jednorodnej litologii
warstwy wodonoœnej, porowatej i silnie spêkanej, jest najbardziej zasobnym w wodê poziomem w tym rejonie. W bezpoœrednim s¹siedztwie kopalni (pomiêdzy drog¹ Chrzanów–
–Zagórze a polem zachodnim wyrobiska) wody poziomu triasowego eksploatowane s¹
trzema studniami g³êbinowymi: ¯elatowa 1, ¯elatowa 2, ¯elatowa 3, ujêcia RPWiK Chrzanów–¯elatowa. Zasoby eksploatacyjne tego ujêcia ustalone zosta³y na poziomie 310 m3/h,
przy depresji w studniach od 2,7 do 4,4 m.
Kopalnia po³o¿ona jest w strefie wp³ywu drena¿u wywo³anego eksploatacj¹ rud cynku
i o³owiu Zak³adów Górniczych „Trzebionka” (rys. 1). Drena¿ kopalni, uruchomionej
w 1962 r., spowodowa³ powstanie rozleg³ego obszaru depresyjnego o powierzchni oko³o
50 km2, obejmuj¹cego oko³o 10–15% powierzchni GZWP 452. D³ugotrwa³e i intensywne
odwodnienie kopalni „Trzebionka” doprowadzi³o do znacz¹cych transformacji warunków
hydrodynamicznych i w konsekwencji zmian kierunków przep³ywu wód podziemnych
(Czop i in. 2003, 2005).

Rys. 1. Przekrój hydrogeologiczny rejonu Chrzanowa (Frolik 2002)
Fig. 1. Hydrogeological section of Chrzanów area (Frolik 2002)
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Rys. 2. Zmiany zasiêgu zastoiska wodnego w wyrobisku pola zachodniego
(¯-1, ¯-2, ¯-3 – studnie g³êbinowe ujêcia RPWiK Chrzanów-¯elatowa; otw. I – otwór badawczy nr I)
(na podstawie Wyników pomiarów po³o¿enia...)
Fig. 2. Variations of range of the body of standing water in excavation of the west field
(¯-1, ¯-2, ¯-3 – deep wells of RPWiK Chrzanów-¯elatowa; otw. I – observation well No I)
(on the basis of Wyniki pomiarów po³o¿enia...)
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3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w polu zachodnim
Zgodnie z wymogami okreœlonymi w ustawie z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leœnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.) rekultywacjê
i zagospodarowanie gruntów planuje siê, projektuje i realizuje na wszystkich etapach
dzia³alnoœci przemys³owej, w miarê jak grunty te staj¹ siê zbêdne ca³kowicie, czêœciowo lub
na okreœlony czas. W granicach obszaru górniczego „¯elatowa” dotychczas zakoñczona
zosta³a eksploatacja zasobów przemys³owych z³o¿a wystêpuj¹cego w polu zachodnim,
udostêpnionym poziomem eksploatacyjnym „+243”.
Wzmo¿one opady atmosferyczne, jakie wyst¹pi³y w Polsce w lipcu 1997 r., wp³ynê³y na
wzrost zasilania m.in. triasowego poziomu wodonoœnego rejonie z³o¿a ¯elatowa. W sierpniu
1997 r. w lokalnym zag³êbieniu odkrywki (najni¿sza rzêdna +239,1 m n.p.m.), na poziomie
„+243” pojawi³o siê zastoisko wodne o powierzchni niespe³na 5 ha, i g³êbokoœci 2,2 m.
W nastêpnych latach nastêpowa³o obni¿anie lub podwy¿szanie poziomu wody w zbiorniku,
a jego powierzchnia ulega³a wahaniom, osi¹gaj¹c 6,44 ha w sierpniu 2002 r. (rys. 2).
Projekt rekultywacji terenów poeksploatacyjnych sporz¹dzony zosta³ w 1999 r. i przewidywa³ leœny kierunek rekultywacji, opracowany dla dwóch wariantów realizacji prac
(Skórski 1999).
Wariant I przewidywa³ „wyr¹b” tzw. samosiejek, tj. naturalnego m³odnika porastaj¹cego
sp¹g wyrobiska, zasypanie istniej¹cego zalewiska wodnego oraz dokonanie nasadzenia
drzew na obszarze oko³o 14,7 ha (sosna zwyczajna, modrzew europejski, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, d¹b szypu³kowy, buk pospolity, jawor). W wariancie II prze-

Rys. 3. Rekultywacja leœna w polu zachodnim
Fig. 3. Forestry reclamation in the west field
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Rys. 4. Teren po zastoisku wodnym we wschodniej czêœci pola zachodniego (marzec 2008 r.)
Fig. 4. Remains of the body stagnant water in the east part of the west field (March 2008)

widziano pozostawienie naturalnego m³odnika rosn¹cego w po³udniowej czêœci wyrobiska
oraz dokonanie nasadzeñ na terenie istniej¹cego zastoiska wodnego.
Ostatecznie, po przeprowadzeniu niezbêdnych uzgodnieñ, Starosta Powiatowy ustali³
leœny kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni ¯elatowa, przyjmuj¹c do
realizacji wariant II w wersji nieco zmodyfikowanej. Przewidziano bowiem pozostawienie
istniej¹cego zalewiska wodnego oraz dokonanie nasadzeñ uzupe³niaj¹cych w czêœci po³udniowej poziomu poeksploatacyjnego.
Za³o¿one prace rekultywacyjne zosta³y w pe³ni zrealizowane (rys. 3). W sp¹gu wyrobiska pozostawiono naturalny m³odnik, dokonano nasadzeñ uzupe³niaj¹cych. Obszar
wyrobiska poeksploatacyjnego z „oczkiem wodnym” sta³ siê terenem atrakcyjnym przyrodniczo.
Zalewisko wodne, z up³ywem czasu zmniejsza³o swoj¹ powierzchniê. We wrzeœniu
2003 r. wynosi³a ona 3,56 ha. Ostatecznie zalewisko zanik³o pod koniec maja 2004 r. i do
dnia dzisiejszego sp¹g wyrobiska na poziomie „+243” pozostaje suchy (rys. 4).

4. Uwarunkowania hydrogeologiczne w rejonie wyrobiska
Obserwacje i pomiary hydrogeologiczne w wyrobisku poeksploatacyjnym (w rejonie
by³ego zalewiska) oraz w eksploatowanej czêœci z³o¿a wykonywane s¹ przez dozór geologiczny kopalni od 1997 r. z czêstotliwoœci¹ jeden raz na miesi¹c w kilkunastu otworach
obserwacyjnych. W ramach badañ stacjonarnych wykonywane s¹ pomiary po³o¿enia lustra
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wody w otworach piezometrycznych oraz organoleptyczna ocena jakoœci wody pod k¹tem
zawartoœci substancji ropopochodnych. W bliskim s¹siedztwie kopalni i wyrobiska poeksploatacyjnego znajduje siê ujêcie RPWiK Chrzanów-¯elatowa. Studnia ¯elatowa 1
zlokalizowana jest w odleg³oœci oko³o 160 m w kierunku zachodnim od rejonu by³ego
zalewiska na poziomie „+243”, studnia ¯elatowa 2 znajduje siê w odleg³oœci oko³o 120 m
w kierunku pó³nocnym od by³ego zalewiska, natomiast studnia ¯elatowa 3 – po³o¿ona jest
w odleg³oœci oko³o 300 m w kierunku po³udniowo-zachodnim (rys. 2). Ujêcie ¯elatowa jest
ujêciem wspó³dzia³aj¹cym, w którym wszystkie trzy studnie pracuj¹ przemiennie. Zasiêg
leja depresji oszacowany zosta³ na oko³o 700 m.
W celu rozpoznania stosunków wodnych kszta³tuj¹cych w przesz³oœci parametry
zalewiska wodnego na poziomie „+243” w niniejszej pracy przeprowadzono analizê danych
w uk³adzie czasowym, w zakresie: po³o¿enia poziomu wody w otworze piezometrycznym nr I
(zlokalizowanym najbli¿ej zalewiska wodnego, rys. 2), w nawi¹zaniu do wielkoœci opadów
atmosferycznych (z okresu 1995–2003 – stacja meteorologiczna Chrzanów, 2004 – stacja
meteorologiczna Nowa Góra) i wielkoœci poboru wody z ujêcia ¯elazowa (z okresu
1995–2007). Przyjêty przedzia³ czasowy pozwala na rozpoznanie stosunków wodnych
sprzed lipca 1997 r. (okres opadów nawalnych) oraz po miesi¹cu maju 2004 r., kiedy
zalewisko wodne zanik³o.
Przeprowadzona analiza (rys. 5) wykaza³a, i¿ w 1995 r. zwierciad³o wody w otworze
badawczym nr I kszta³towa³o siê na rzêdnej oko³o +235 m n.p.m. (tj. niespe³na 9 m poni¿ej
terenu). Po okresie deszczu nawalnego w lipcu 1997 r. poziom wody w wyrobisku poeksploatacyjnym ukszta³towa³ siê na rzêdnej +241 m n.p.m., tj. oko³o 6 m powy¿ej stanu
z roku 1995. Do maja 1999 opad³ o oko³o 1 m. Po kolejnym okresie opadów nawalnych
z lipca 2000 r. poziom wody wróci³ do stanu z 1997 r., a w kolejnym „mokrym” roku 2001
podniós³ siê o kolejne 2 m, osi¹gaj¹c rzêdn¹ +243 m n.p.m.. W maju 2004 r., kiedy zalewisko wodne w wyrobisku zanik³o, zwierciad³o wody w otworze badawczym nr I opad³o do
rzêdnej +238,62 m n.p.m. Od tego czasu do grudnia 2007 r. zwierciad³o wody w tej czêœci
wyrobiska nie osi¹gnê³o rzêdnej +239 m n.p.m., a teren po zalewisku wodnym pozostaje
suchy (rys. 5).
Ujêcie wód podziemnych ¯elatowa w analizowanym okresie czasu eksploatowa³o wody
ze zmiennym wydatkiem. Najwiêkszy pobór wody, przekraczaj¹cy 200 tys. m3/m-c, zanotowano w miesi¹cach: lipiec i grudzieñ 1996 oraz kwiecieñ 2002 r. D³ugotrwa³y pobór
wody z ujêcia, przekraczaj¹cy 180 tys. m3/m-c zanotowano w okresie od czerwca 2003 do
wrzeœnia 2006 r. Intensywna eksploatacja studni ¯elatowa 1, ¯elatowa 2 i ¯elatowa 3,
w okresie wystêpowania nawalnych deszczów w lipcu 1997 r., czerwcu 1999 r. oraz lipcu
2000 r. nie wp³ynê³a na obni¿enie lustra wody w wyrobisku (rys. 5). W okresie opadów
stabilnych, wielomiesiêczna intensywna eksploatacja wód z ujêcia, od czerwca 2003 r.
przyspieszy³a tempo opadania wody w wyrobisku. W przeci¹gu trzech miesiêcy, od sierpnia
do paŸdziernika 2003 r., zwierciad³o wody obni¿y³o siê o 2 m, a od czerwca 2004 oscyluje
wokó³ rzêdnej 238 m n.p.m., tj. oko³o 1 m poni¿ej najni¿ej po³o¿onego punktu w wyrobisku
poeksploatacyjnym (zachodnim).
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Rys. 5. Zmiana po³o¿enia lustra wody w otworze badawczym nr I na tle opadów atmosferycznych i poboru
wody z ujêcia RPWiK Chrzanów-¯elatowa (na podstawie Wyników pomiarów wydajnoœci...)
Fig. 5. Variations of position of the water table in observation well No I in comparison with atmospheric
precipitation and a water abstraction from RPWiK Chrzanów-¯elatowa
(on the basis of Wyniki pomiarów wydajnoœci...)

Znacz¹ce podwy¿szenie zwierciad³a wody w górotworze, jakie nast¹pi³o po opadach
nawalnych z lipca 1997 r. sugeruje, i¿ najwiêksze znaczenie dla zasilania wód poziomu
triasowego w omawianych obszarze maj¹ intensywne opady atmosferyczne wystêpuj¹ce
w krótkim okresie czasu. Jednoczeœnie, przy braku deszczów nawalnych i stabilnych opadach atmosferycznych (zaobserwowanych w okresie od sierpnia 2000 do sierpnia 2002 r),
zmiany po³o¿enia zwierciad³a wody w wyrobisku uzale¿nione s¹ obecnie od wielkoœci
poboru wody z ujêcia RPWiK Chrzanów-¯elatowa. Obni¿enie poboru wody z ujêcia w okresie od stycznia do listopada 2000 r. (eksploatacja ujêcia na poziomie 100 000 m3/m-c)
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wp³ynê³a na wzrost poziomu wody w wyrobisku i odwrotnie, wzmo¿ona eksploatacja –
na poziomie œrednio 180 000–190 000 m3/m-c w okresie od sierpnia 2001 r. do sierpnia
2002 r. – przyczyni³a siê do obni¿enia poziomu wody w wyrobisku.

Podsumowanie
Stabilne opady atmosferyczne oraz wzrost intensywnoœci poboru wody z ujêcia ¯elatowa
(zlokalizowanego w bezpoœrednim s¹siedztwie wyrobiska kopalni) przyczyni³y siê do zaniku zalewiska wodnego, stanowi¹cego istotny element rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego na poz. „+243”. Analiza uwarunkowañ hydrogeologicznych kopalni wskazuje,
na mo¿liwoœæ ponownego zalania najni¿szego poziomu kopalni w przypadku wyst¹pienia
nawet krótkotrwa³ych opadów nawalnych oraz pracy ujêcia wód pitnych z wydajnoœci¹ nie
przekraczaj¹c¹ 180 tys. m3/m-c.
Kopalnia dolomitu ¯elatowa po³o¿ona jest w strefie wp³ywu drena¿u wywo³anego
eksploatacj¹ rud cynku i o³owiu Zak³adów Górniczych „Trzebionka”. Bior¹c pod uwagê
zbli¿aj¹cy siê termin zakoñczenia eksploatacji rud cynku i o³owiu w Zak³adach Górniczych
„Trzebionka” (termin obowi¹zywania koncesji na wydobywanie z³o¿a up³ywa z koñcem
2010 r.) oraz przewidywane zaprzestanie odwadniania kopalni, nale¿y liczyæ siê z faktem, i¿
stosunki wodne w bezpoœrednim otoczeniu z³o¿a ¯elatowa z pewnoœci¹ ulêgn¹ zmianie.
Podwy¿szenie poziomu wód podziemnych w rejonie kopalni, nawet o kilka metrów, mo¿e
mieæ znacz¹cy wp³yw na warunki eksploatacji z³o¿a dolomitu, w kontekœcie uwarunkowañ
koncesyjnych. Zmiana po³o¿enia lustra wody w górotworze z pewnoœci¹ w naturalny sposób
zweryfikuje docelowy sposób zagospodarowania wyrobiska w polu zachodnim.
Zastoisko wodne by³o po¿¹danym elementem rekultywacji czêœci wyrobiska kopalni
znajduj¹cej siê w otoczeniu obszarów przyrodniczo cennych.
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Streszczenie
Kopalnia i Pra¿alnia Dolomitu „¯elatowa” S.A. znajduj¹ca siê w po³udniowo-wschodniej czêœci Chrzanowa
eksploatuje dolomity triasowe, dolomity z wapieniami i wapienie gogoliñskie ze z³o¿a ¯elazowa. Z³o¿e udostêpnione zosta³o trzema poziomami: „+243” (eksploatacja zakoñczona), „+258” i „+280”.
Z³o¿e dolomitu ¯elatowa wystêpuje w granicach szczelinowo-krasowego, triasowego zbiornika wód podziemnych (GZWP 452 Chrzanów; Kleczkowski 1990). W bezpoœrednim s¹siedztwie kopalni wody poziomu triasowego eksploatowane s¹ trzema studniami g³êbinowymi ujêcia RPWiK Chrzanów-¯elatowa. Kopalnia po³o¿ona
jest w strefie wp³ywu drena¿u wywo³anego eksploatacj¹ rud cynku i o³owiu Zak³adów Górniczych „Trzebionka”.
Wzmo¿one opady atmosferyczne, jakie wyst¹pi³y w Polsce w lipcu 1997 r., spowodowa³y powstanie w lokalnym zag³êbieniu odkrywki, na poziomie „+243” zastoiska wodnego o powierzchni niespe³na 5 ha, i g³êbokoœci
2,2 m. Dla terenów poeksploatacyjnych (poziom „+243”) ustalony zosta³ w 1999 r. leœny kierunek rekultywacji
z pozostawieniem zastoiska wodnego. Za³o¿one prace rekultywacyjne zosta³y zrealizowane. Obszar wyrobiska
poeksploatacyjnego z „oczkiem wodnym” sta³ siê terenem atrakcyjnym przyrodniczo. Niemniej jednak, z up³ywem czasu zalewisko wodne zmniejsza³o swoj¹ powierzchniê, a ostatecznie zanik³o – pod koniec maja 2004 r. i do
dnia dzisiejszego sp¹g wyrobiska na poziomie „+243” pozostaje suchy.
W pracy przedstawiono charakterystykê stosunków wodnych kszta³tuj¹cych w przesz³oœci parametry zalewiska wodnego na poziomie „+243”. Stwierdzono, i¿ brak deszczów nawalnych oraz wzrost intensywnoœci
poboru wody z ujêcia ¯elatowa przyczyni³y siê do zaniku zalewiska wodnego, stanowi¹cego istotny element
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego na poz. „+243”. W przypadku wyst¹pienia nawet krótkotrwa³ych
opadów nawalnych oraz pracy ujêcia wód pitnych z wydajnoœci¹ nie przekraczaj¹c¹ 180 tys. m3/m-c, istnieje
mo¿liwoœæ ponownego zalania sp¹gu wyrobiska. Jednak, zmiana po³o¿enia lustra wody w górotworze, po
przewidywanym zaprzestaniu odwadniania Zak³adów Górniczych „Trzebionka” z pewnoœci¹ w naturalny sposób
zweryfikuje ostateczny kierunek zagospodarowania pola zachodniego.

CHARACTERISTIC OF HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS IN THE REGION OF RECLAIMED PART
OF ¯ELATOWA DEPOSIT

Key words
Reclamation, mineral (rocky) resources, hydrogeology, Chrzanów area

107
Abstract
Kopalnia i Pra¿alnia Dolomitu „¯elatowa” S.A. (¯elatowa mine) is situated in south-east part of Chrzanów.
It exploits trias dolomites, dolomites with limestones and limestones of Gogolin from ¯elatowa deposit. The
deposit has been exploited on three levels: „+243” (eksploatation finished), „+258” and „+280”.
The Dolomite deposit of ¯elatowa is within the boundary of karst underground trias water basin (GZWP 452
Chrzanów; Kleczkowski 1990). In the neighbouring mine , the water of the trias level is exploited by three
deep-water wells of RPWiK Chrzanów – ¯elatowa. The mine lies in the area influenced by the drainage caused by
excavation of zinc and lead ore by „Trzebionka” Mine Works.
As a result of the excessive rainfall that took place in Poland in July 1994, a body of stagnant water appeared in
the local pit, on the „+243” level. Its area was almost 5 ha and it was 2.2 m deep. In 1999, forest reclamation
direction was chosen for the post-exploitation area („+243” level), with the body of standing water left . The
reclamation works were executed as planned. The area of the post-exploitation pit became nature attractive place
with the „water pond”. Neverheless, with time the area of the water surface became smaller and finally it
disappeared at the end of May 2004. Since then the floor of the pit on „+243 level has been dry.
In the paper, the characteristics of the past water conditions that influenced the parameters of the water
reservoir on the +243 level, have been described. It has been stated that both the lack of excessive rainfall and
increase in intensity of water abstraction from the ¯elatowa water intake, caused disappearance of the body of
water which was an improtant element of the reclamation of the post-exploitation pit on +243 level. In case even
short excessive rainfall happens and the abstraction of drinking water does not exceed 180,000 m3 per month,
it is possible that the floor will be flooded again. However, the change of the position of the groundwater table
in the rock mass, after the drainage of „Trzebionka” Mine Works has stopped, as it is planned, will certainly verify,
in a natural way, the ultimate direction of the west field reclamation.

