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1. Wstęp 

Na zlecenie Urzędu Miasta w Iławie przedstawia się opinię hydrogeologiczną 

dotyczącą zagłębienia terenowego znajdującego się między ulicami Nowomiejską i Gdańską 

w Iławie.  

W ramach prac terenowych wykonano roboty geologiczne polegające na wierceniach 

otworów badawczych do głębokości 6,0 - 7,0 m. Celem tych prac jest określenie warunków 

hydrogeologicznych i dokonanie oceny czy zagłębienie terenowe jest wodnym zbiornikiem 

naturalnym czy sztucznym. Do tego zbiornika przewiduje się odprowadzanie wód opadowych 

z modernizowanych ulic miasta. 

Zgodnie z Prawem wodnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 wraz późniejszymi zmianami) 

zabrania się odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do naturalnych zbiorników wód 

powierzchniowych stojących a także do zbiorników wodnych po wyrobiskach (piaskowniach, 

żwirowniach, gliniankach). Wody takie można odprowadzać do zbiorników i zagłębień 

powstałych na skutek sztucznego przekształcenia przez człowieka. 

2. Omówienie prac terenowych 

Prace terenowe wykonano we wrześniu 2016 roku. Polegały one na wykonaniu 5 

otworów badawczych do głębokości około 6,0 – 7,0 m. Wiercenia zostały wykonane 

mechanicznym sprzętem wiertniczym i świdrem o średnicy 130 mm.  

Lokalizację sond przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2. Podstawowe dane o nich 

zestawiono w poniższej tabeli nr 1. 
 

Tabela 1. Podstawowe dane o wykonanych sondach 
Nr 

sondy 

Rzędna terenu 

(m n.p.m.) 

Głębokość 

(m) 

Zwierciadło  wody 

nawiercone/ustabilizowane (m) 

Rzędna zwierciadła wody 

ustabilizowanego (m n.p.m.) 

1 ok. 107,0 6,5 1,89/1,89 105,11 

2 ok. 107,2 7,0 1,83/1,83 105,37 

3 ok. 106,8 6,0 1,75/1,75 105,05 

4 ok. 106,8 6,5 1,65/1,65 105,15 

5 ok. 107,1 7,0 1,63/1,63 105,47 

 

Szczegółowe profile geologiczne przedstawiono na załącznikach nr 4.1-4.5. 
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3. Charakterystyka terenu badań 

3.1. Opis fizjograficzny 

Iława jest miastem powiatowym, położonym w południowo – zachodniej części 

województwa warmińsko – mazurskiego. 

Pod względem morfologicznym Miasto położone jest w obrębie Pojezierza 

Iławskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierzy Wschodniopomorskich. 

Pojezierze Iławskie jest obszarem młodych form akumulacji lodowcowej i 

wodnolodowcowej, zlodowacenia północnopolskiego. Rejon Iławy jest zlokalizowany w 

obrębie obszaru sandrowego rozciętego licznymi rynnami jeziornymi, między innymi: jez. 

Jeziorak, Karaś, Łąckie.  

Rejon badań znajduje się w środkowej części miasta pomiędzy ulicami: Gdańską i 

Nowomiejską. Jest to terenowe zagłębienie bezodpływowe, okresowo nawodnione. Rzędne  

terenu w dnie zbiornika wynoszą około 105,7  - 106,5 m n.p.m. natomiast krawędzie zboczy 

mają rzędne wysokościowe od około 107 do 115 m n.p.m. Głębokość zbiornika (stawu) 

wynosi około 1,5 m. 

Charakteryzowany teren znajduje się w zlewni rzeki Iławki (III rzędu) będącej 

prawym dopływem Drwęcy (zlewni II rzędu). 

Jako hydrograficzna jednostka bilansowa teren ten należy do regionu wodnego Dolnej 

Wisły, znajdującego się w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. Teren projektowanych badań znajduje się na obszarze JCWPodziemnych nr 40. 

Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami dla JCW podziemnych nr 40 są 

następujące: 

- ekosystem – Równiny Wschodnie; 
- ocena stanu ilościowego – dobry; 
- ocena stanu chemicznego – dobra; 
- ocena ryzyka –niezagrożony; 

Charakteryzowany obszar jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych 

oznaczonych europejskim kodem PLRW200025285693 – o nazwie Iławka do wypływu z 

jeziora Iławskiego -  DW 0310. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami dla 

JCW powierzchniowych  nr SW0310 są następujące: 

- ekoregion       – Równiny Wschodnie 
- typ                  -  cieki łączące jeziora 
- status              – naturalna część wód 
- ocena stanu    –  zły 
- ocena ryzyka  - zagrożone 
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Omawiany teren znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

210 – Zbiornik Iławski. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2.            

 
3.2. Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna rejonu Iławy jest rozpoznana do głębokości około 330 m w 

obrębie utworów należących do paleogenu - paleocenu. Z uwagi na charakter opracowania 

opis utworów starszych od czwartorzędu pomija się. 

Czwartorzęd jest reprezentowany głównie przez glinę zwałową oraz piaski o różnej 

granulacji. W rejonie badań miąższość czwartorzędu jest rozpoznana do około 97 m – ujęcia  

Zakładu Karnego i Szpitala. Na profil geologiczny składają się tu głównie utwory piaszczyste, 

które są przewarstwione gliną zwałową. Analogicznie prezentuje się profil geologiczny 

rozpoznany zlikwidowanym otworem byłej Mleczarni. Głębokość tego otworu wynosiła 97 

m.   

Schemat budowy geologicznej rejonu badań przedstawiono na przekroju 

hydrogeologicznym – załącznik nr 3.1.  

W rejonie prowadzonych badań (zagłębienie terenowe) utwory piaszczyste 

występujące od powierzchni terenu i mają miąższość od około 3 m do ponad 5 m. Są to piaski 

głównie średnioziarniste lokalnie z domieszką drobnego żwiru. Piaski te są podścielone gliną 

zwałową, której miąższość wynosi prawdopodobnie  około 5 - 10 m.               

Wykonane wiercenia generalnie potwierdziły dotychczasowe rozpoznanie, chociaż w 

dwóch sondach nawiercono namuły i torfy o miąższości około 0,8 do 3 m. Namuły i torfy 

zalegają na piaskach średnioziarnistych i pospółkach. W sondach nr S – 1, S – 2 i S – 3  od 

powierzchni występują nasypy piaszczyste wymieszane z gruzem ceglanym i humusem. 

Miąższość ich wynosi od 1,3 do 1,6 m.   

Na SMGP w skali 1:50 000, ark. Iława w tym miejscu występują piaski 

wodnolodowcowe pierwszego poziomu sandrowego oraz gliny zwałowe. 

Schemat budowy geologicznej w rejonie zagłębienia przedstawiono na przekrojach 

hydrogeologicznych stanowiących załączniki nr 3.2 i 3.3. 

 
3.3. Warunki hydrogeologiczne 

Na terenie Iławy są rozpoznane trzy poziomy wodonośne: paleogeński oraz dwa 

czwartorzędowe. Z uwagi na charakter opracowania opis poziomu paleogeńskiego pomija się. 

Jest on rozpoznany i ujmowany do eksploatacji na terenie ujęcia miejskiego. 
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W piętrze czwartorzędowym występują dwie warstwy wodonośne: dolna i górna. Na 

terenie Iławy głównym poziomem użytkowym jest warstwa dolna. Ujęta jest do eksploatacji 

między innymi na terenie Szpitala, Zakładu Karnego, Zakładów Ziemniaczanych. Strop 

warstwy wodonośnej występuje na zróżnicowanej głębokości: około 45 – 50 m w rejonie 

Szpitala i Zakładu Karnego i około 80 – 130  m w rejonie Zakładów Ziemniaczanych i ujęcia 

miejskiego. Wydajności eksploatacyjne pojedynczych otworów studziennych wynoszą od 

około 80 m3/h w rejonie Szpitala do 100 i 140 m3/h na pozostałych ujęciach.  

Jest to poziom międzymorenowy o napiętym zwierciadle wody, które stabilizuje się na 

rzędnych około 95 – 99 m n.p.m. 

Górna czwartorzędowa warstwa wodonośna generalnie nie ma znaczenia użytkowego z 

uwagi na złą jakość wody szczególnie w części południowo – zachodniej miasta i dodatkowo 

na mało korzystne parametry hydrogeologiczne, w centralnej części Iławy. Jest ujęta do 

eksploatacji pojedynczymi otworami na terenie miasta: studnie publiczne, Osiedle 

Lubawskie, GS, POM. 

W części zachodniej Iławy, strop warstwy występuje na głębokości około 10 – 15 m. 

Warstwa jest tu pozbawiona naturalnej izolacji. Utwory łatwo przepuszczalne w postaci 

piasków o różnej granulacji występują od powierzchni terenu. Stanowi to możliwość 

swobodnego przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej – studnia nr 2Q na ujęciu 

miejskim.  

W części centralnej miasta, w tym również w rejonie przeprowadzonych badań, warstwa 

występuje jako międzymorenowa. Gliny zwałowe występują zarówno pod warstwą jak i nad 

nią. Miąższości glin wynoszą około 7 – 11 m. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 10 

do 20 m. Wydajności potencjalne wynoszą od około 5 do 12 m3/h. 

Zwierciadło wody w części zachodniej ma charakter swobodny natomiast na 

pozostałym obszarze miasta lekko napięty. Generalnie stabilizuje się na rzędnych około 97 – 

99 m n.p.m. 

Wiercenia wykonane wokół zagłębienia, wykazały występowanie pod warstwą gleby, 

a właściwie nasypu piaszczystego często wymieszanego z humusem i gruzem, głównie 

piasków średnioziarnistych i pospółki (piasek różnoziarnisty z domieszką żwirku). W dwóch 

sondach (S-2 i S-3) wystąpiły torfy i gytie. Ich łączna miąższość wynosi około 3 m w otworze 

nr 2 i około 0,8 m (tylko torfy) w otworze nr 3. Generalnie występują one w części 

wschodniej i południowo – wschodniej.  
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W otworach nr 1, 2 i 5 nawiercono glinę zwałową, której strop wystąpił na głębokości 5,1 – 

6,3 m. Rozpoznana miąższość wynosi od 0,5 do 1,4 m. 

We wszystkich otworach nawiercono zwierciadło wody. Wystąpiło ono na głębokości 

od około 1,63 m w otworze nr 5 do 1,89 m p.p.t w otworze nr 1. 

 
4. Badania hydrogeologiczne 

W ramach badań hydrogeologicznych pobrano próby piasku z nawierconej warstwy 

wodonośnej. Próby zostały pobrane z 5 wykonanych otworów: S – 1, S-2, S-3, S-4 i S-5. 

 Na podstawie badań granulometrycznych określono współczynniki filtracji, które 

zestawiono w poniższej tabeli nr 2. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór USBSC mającego 

postać:   

                                                     k = 0,00371٠d20
2,33 

  
Tabela 2. Zestawienie współczynników filtracji  

 

Nr otworu 

 

d20 

Współczynnik 

filtracji [m/s] 

Współczynnik 

filtracji [m/h] 

S - 1 0,24 0,000135 0,49 

S - 2 0,25 0,000144 0,52 

S - 3 0,24 0,000137 0,49 

S - 4 0,25 0,000150 0,54 

S - 5 0,28 0,000192 0,69 

 

Z przeprowadzonych badań granulometrycznych wynika, ze nawiercone piaski 

tworzące warstwę wodonośną to głównie piaski średnioziarniste i pospółki.  

Szczegółowe analizy badań granulometrycznych przedstawiono na załącznikach nr 5.1-5.5. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie wykonanych badań i analizy warunków geologiczno – 

hydrogeologicznych w oparciu o dostępne materiały archiwalne i kartograficzne, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zagłębienie powstało w wyniku antropogenicznych przekształceń. 

Wskazuje na to kształt zagłębienia a także jego lokalizacja - w środku miasta. Obecnie jest 

ono zaniedbane, zarośnięte krzakami i chwastami. Od strony północnej w przeszłości było 

zasypywane gruzem.  

W czasie prowadzonych badań (wrzesień 2016 r.), część zagłębienia była wypełniona 

wodą. Występujące od powierzchni utwory dobrze przepuszczalne w postaci piasków, 
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lokalnie torfów, łatwo wchłaniają wodę, którą zatrzymują występujące pod piaskami gliny 

zwałowe. Gliny są osadem słabo przepuszczalnym. Zasięg występowania i wysokość słupa 

wody jest uzależniony od wielkości opadów atmosferycznym gdyż tylko one są źródłem 

zasilania. Takie warunki hydrogeologiczne sprawiają, że w okresie suszy lub bardzo niskich 

opadów atmosferycznych  następuje wysuszanie zagłębienia.   

Na sztuczne przekształcenie tego terenu przemawia fakt, że zbocza zagłębienia są 

zróżnicowane i mają zbyt proste linie. Od strony wschodniej i południowej są wyraźne 

nasypy utworzone dla celów budowlanych. Powstały tu skarpy o wysokościach 7 - 8 m, 

przylegające do zagłębienia. Umocnienia w postaci nasypów były prawdopodobnie konieczne  

gdyż w pierwotnym podłożu mogły występować torfy i namuły. Część materiałów na 

umocnienia w postaci piasków mogła być pobrana z obecnego zagłębienia. Również od 

strony południowej: ulica Gdańska czy kompleks garaży znajdują się na terenach sztucznie 

podniesionych. Przylegające tu do zagłębienia skarpy mają wysokość około 9 m.  

Od strony północnej i zachodniej zbocza są bardzo łagodne a przebieg poziomic jest 

bardziej naturalny.  

Z przedstawionej analizy wynika, że zagłębienie nie jest naturalnym zbiornikiem 

wypełnionym wodą. Kształt, głębokość i podłoże zagłębienia nie wskazują również na to, że 

była tu prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego (piaskownie, żwirownie). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę 

Miejską Uchwałą Nr XXII/228/12 z dnia 11 maja 2012 r. tereny te opisano symbolem B -WS 

i B -ZP1. B -WS oznacza wody powierzchniowe, natomiast B-ZP1 to tereny różnych form 

zieleni urządzonej, jak skwery, parki, nadbrzeżne ciągi zieleni, ciągi piesze i rowerowe z 

zielenią itp. ogólnodostępne, z zakazem zabudowy. 

Nie ma przeszkód aby odprowadzać wody opadowe z okolicznych dróg do 

charakteryzowanego zagłębienia.  
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KARTA  OTWORU  NR  S-4

         Załącznik nr 4.4
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Profil geologiczny Konstrukcja otworu Inne dane

Rzędna terenu: 106,8 m n.p.m.

miejscowość: Iława

powiat: iławski

województwo: warmińsko-
                          mazurskie
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KARTA  OTWORU  NR  S-5

         Załącznik nr 4.5

Stratygrafia:
0,0 - 7,0 - Czwartorzęd
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Profil geologiczny Konstrukcja otworu Inne dane

Rzędna terenu: 107,1 m n.p.m.

miejscowość: Iława

powiat: iławski

województwo: warmińsko-
                          mazurskie

Współrzędne geograf.proj.otw.
Układ WGS 84:

  Dług. geograf. E = 19°33’34,26”

  Szer. geograf. N = 53°35’26,89”
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