W jaki sposób traktować zatwierdzenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu
pozyskania ciepła Ziemi względem np. uzyskania pozwolenia na budowę. W jakiej kolejności
należy uzyskać decyzję, czy sprawy mogą być rozpatrywane równolegle?
Wykorzystanie ciepła Ziemi polega na odbiorze energii z gruntu lub górotworu za pośrednictwem
nośników energii, m.in. wprowadzanych do otworu wiertniczego. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2
ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania
ciepła Ziemi jest pracą geologiczną i wymaga sporządzenia projektu prac geologicznych, który podlega
zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej. Do wykonania robót geologicznych można
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w
drodze decyzji sprzeciwu. Projekt prac geologicznych powinien określać jednoznacznie cel zamierzonych
prac oraz sposób ich osiągnięcia, harmonogram prac, przestrzeń, w obrębie której mają być
wykonywane roboty geologiczne, a także przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska,
w tym zwłaszcza wód podziemnych.
Na ogólnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego składają się przepisy ustawy Prawo budowlane
oraz innych ustaw, w tym między innymi ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo wodne.
Z uwagi na to, iż w świetle przepisu art. 3 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany
rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, zaleca się uwzględnienie
wymiennika ciepła od razu przy projekcie budynku – wówczas otrzyma się pozwolenie na budowę
obiektu z uwzględnieniem instalacji (wymiennikiem ciepła). Przystępując do realizacji inwestycji, jaką
jest budowa instalacji do pozyskania ciepła Ziemi, przeprowadza się odpowiednio odrębne
postępowania: zgłoszenie projektu prac geologicznych do właściwego organu administracji geologicznej
oraz o wydanie pozwolenia na budowę budynku, do którego będzie podłączona instalacja. W przypadku
projektowanego wymiennika ciepła wykorzystującego otwory studzienne o poborze powyżej 5m3 na
dobę lub o głębokości powyżej 30 m inwestora obowiązują dodatkowo przepisy ustawy Prawo wodne
mówiące o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Odrębne postępowanie dotyczy również
konieczności dostosowania instalacji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wymienione powyżej postępowania przeprowadzane są przez odrębne organy o rożnych kompetencjach
i w przepisach prawa nie jest określona kolejność uzyskiwania ww. pozwoleń, decyzji i dokonywania
zgłoszeń. Jednakże przystępując do realizacji inwestycji jest wymagane uzyskanie wszystkich
odpowiednio wymaganych (odpowiedzi udzieliła Małgorzata Woźnicka).
Jaką formę powinno mieć przyjęcie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi, jeśli nie wnosi się do niego sprzeciwu? Czy można w ogóle nie
informować wnioskodawcy o jego przyjęciu?
Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt prac geologicznych
wykonywany w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji
geologicznej. Do wykonania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Oznacza to, że
jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia projektu właściwy organ administracji geologicznej nie wyda
decyzji o sprzeciwie w stosunku do wykonywania tych prac, to jest to jednoznaczne z przyjęciem
projektu (odpowiedzi udzieliła Małgorzata Woźnicka).
Pompy ciepła - omówić aspekty prawne i techniczne.
Problematyka związana z projektowaniem i instalacją pomp ciepła jest bardzo rozlega i znajduje swe
regulacje w następujących aktach prawnych:
1Prawo geologiczne i górnicze
2Prawo wodne
3Prawo ochrony środowiska
4Prawo budowlane
5Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ważne jest, aby na etapie projektowania urządzeń do pozyskiwania ciepła Ziemi uwzględnić
indywidualne potrzeby użytkownika, wymagania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz uwarunkowania hydrogeologiczne obszaru, na którym planowana jest inwestycja.
Generalnie, w zależności od źródła ciepła wyróżnia się dwa rodzaje pomp ciepła: gruntową oraz
gruntowo-wodną. W przypadku pompy gruntowej (źródłem jest grunt) niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia na budowę wymiennika gruntowego i należy wykonać projekt prac geologicznych (zgodnie z
art. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
W przypadku pompy wodno-gruntowej należy uwzględnić również przepisy wynikające z ustawy Prawo
wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne właścicielowi
gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód, bez konieczności uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, jeśli pobór wód podziemnych nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli urządzenie wymaga

większego poboru należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, do którego, poza
decyzją o warunkach zabudowy, należy dołączyć operat wodnoprawny. Pozwolenie wodnoprawne jest
wydawane w drodze decyzji przez starostę na czas określony (odpowiedzi udzieliła Małgorzata
Woźnicka).
Jaki powinien być tryb postępowania w przypadku otworów wykorzystywanych dla
pozyskiwania ciepła z wód podziemnych, jakie powinny być spełnione warunki/wymagania
zwłaszcza przy zatłaczaniu wody?
Pompy ciepła pozyskujące ciepło z wód podziemnych wymagają wykonania co najmniej dwóch otworów
studziennych: pobierającego i zrzutowego. Ważny jest aspekt techniczny określający konieczną
wydajność studni gwarantującą ciągły pobór wody przy maksymalnym przepływie wody przez pompę
ciepła.
Przy projektowaniu tego typu urządzeń należy uwzględnić konieczność uzyskania odpowiednich
pozwoleń, w tym przede wszystkim pozwolenia wodno-prawnego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne
właściciel gruntu może bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego korzystać z wód
znajdujących się w jego gruncie jeżeli pobór nie przekracza 5 m3/dobę (zwykłe korzystanie z wód).
Jeżeli wody podziemne pobierane są w większej ilości, to mamy do czynienia ze szczególnym
korzystaniem z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo woda po
przepłynięciu przez wymiennik ciepła uznawana jest za ściek, a zrzut ścieków w ilości przekraczającej
5 m3/dobę także wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi).
W pozwoleniu wodnoprawnym ustalany jest cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania
przedsięwzięcia, a w szczególności ilość pobieranej i odprowadzanej wody oraz usytuowanie i warunki
wykonania urządzenia wodnego.
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji na czas określony. Do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć operat wodnoprawny, którym w przypadku pomp ciepła
może być dokumentacja techniczna projektowanych urządzeń, o ile zawiera wszystkie wymagane
elementy określone w art. 132 ustawy Prawo wodne.

