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1. WSTĘP

1.1. Informacje  dotyczące  celu,  lokalizacji  i zakresu  projektowanych

prac

Przedłożony projekt  robót  geologicznych  opracowano  na  zlecenie  Gminy Popów

z siedzibą w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

W Gminie Popów sieć wodociągowa zaopatrywana jest w wodę z ujęć wód podziem-

nych. W wodzie pobieranej z ujęcia w Rębielicach Królewskich występują ponadnorma-

tywne  stężenia  azotanów  w związku  z tym  zaistniała  konieczność  pozyskania  nowego

źródła  wody.  Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  i ciągłości  dostaw  wody władze  gminy

podjęły  decyzję  o budowie  nowego  ujęcia  wód  podziemnych,  które  będzie  stanowiło

dodatkowe źródło wody dla wodociągu gminnego. Projektowane ujęcie wód podziemnych

z utworów  jury  górnej  będzie  pracowało  w oparciu  o jedną  studnię  o przewidywanej

głębokości nieprzekraczającej 100 m (planowana głębokość 40-70 m). 

Celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie niezbędnych prac i robót dla wyko-

nania otworu poszukiwawczego za wodą na terenie działki nr 48/4 przy ul. Nadrzecznej

w Kamieńszczyźnie. Woda z nowego ujęcia będzie wykorzystywana do zasilania gminnej

sieci wodociągowej.

Na  podstawie  danych  uzyskanych  od  Zleceniodawcy  przyjęto  zapotrzebowanie

na wodę z projektowanego otworu w wysokości do 50 m3/h.

Lokalizacja projektowanych prac przedstawiona została na załączniku nr 2. Dopusz-

cza się zmianę lokalizacji w granicach własności, w przypadku zmiany koncepcji zagospo-

darowania lub wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających realizację zadania geolo-

gicznego, z zachowaniem wymaganych odległości określonych odrębnymi przepisami [E].

Projektowany zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie  otworu  wiertniczego  o średnicy  końcowej  ~300 mm  do  głębokości
maks. 100 m.

2. Zabudowanie w otworze kolumny filtrowej PCV Ø250 mm.

3. Pompowanie oczyszczające w otworze.

4. Pompowania pomiarowe w otworze.

5. Pobór próby wody do analizy fizyko-chemicznej.

6. Wykonanie Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej.
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Podane w dalszej części profile geologiczne oraz wynikające z nich sposoby wierce-

nia, zarurowania i zafiltrowania opierają się na dostępnych danych archiwalnych i w rze-

czywistości  mogą znacznie odbiegać od przedstawionych w projekcie. W związku z tym

należy podkreślić,  że wykonanie prac na podstawie niniejszego projektu nie gwarantuje

uzyskania wody w ilości i jakości wymaganej przez Zleceniodawcę.

Mapy do  projektu  opracowano  na  podkładzie  map  topograficznych  pozyskanych

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt w dwóch egzemplarzach należy przekazać do właściwego organu administra-

cji geologicznej celem zatwierdzenia - Starosta Kłobucki.

Ponieważ projektowana głębokość otworu nie przekracza 100 m, nie ma w tym przy-

padku obowiązku wykonania planu ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne

i górnicze [A] oraz nie ma potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej w związku z wyko-

naniem wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę.

Zatwierdzony Projekt będzie stanowił podstawę przystąpienia do realizacji projekto-

wanych robót.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych na-

leży  zgłosić  zamiar  ich  rozpoczęcia  właściwemu  organowi  administracji  geologicz-

nej - Starosta Kłobucki oraz Wójtowi Gminy Popów.

1.2. Podstawa prawna

[A] Ustawa  z dnia  9  czerwca  2011 r.  Prawo  geologiczne  i górnicze  (tekst  jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.).

[B] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań dotyczących projektów robót  geologicznych, w tym robót,  których
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn.
zm.).

[C] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

[D] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282,
poz. 1656).

[E] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadze-
nia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282, poz. 1657).

[F] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

[G] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia 28 czerwca 2002 r.  w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
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przeciwpożarowego  w zakładach  górniczych  wydobywających  kopaliny  otworami
wiertniczymi. (Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 z późn. zm.).

[H] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie  (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

[I] Ustawa  z dnia  18  lipca  2001 r. - Prawo  Wodne  (tekst  jednolity:  Dz.U. z 2015 r.
poz. 469 z późn. zm.).

[J] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1651).

[K] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397
z późn. zm.).

1.3. Wykorzystane materiały

[1] Mapa geologiczna Polski, nr 771 Działoszyn w skali 1:50 000 (Wydawnictwa Geolo-
giczne).

[2] Mapa geośrodowiskowa Polski, arkusz nr 771 Działoszyn w skali 1:50 000 (PIG i MŚ,
2002 r.).

[3] Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 771 Działoszyn, w skali 1: 50 000  (PIG
i MŚ, 2000 r.).

[4] Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych (po-
radnik metodyczny, MŚ, Warszawa 2004 r.).

[5] Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych (poradnik metodyczny, MŚ, Kraków
2011 r.).

[6] J.Kondracki, Geografia fizyczna Polski (PWN,2002 r.).
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2. OPIS DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH

PRAC

Badania geologiczne w rejonie projektowanych robót prowadzone w XX w. dotyczy-

ły głównie:

• rozpoznania złóż rud żelaza - na obszarze gminy wykonano kilka otworów do głę-
bokości 500 m;

• poszukiwania i ujmowania wód podziemnych głównie z utworów jury górnej;

• rozpoznania warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Wyniki badań zawarto w wielu opracowaniach tematycznych oraz na Mapach Geologicz-

nych Polski [1].

W roku  2009  w miejscowości  Rębielice  Królewskie,  w odległości  ok.  3,2 km  na

SW od projektowanego otworu wykonano ujęcie wód podziemnych ujmujące poziom wo-

donośny jury górnej. Odwiercono wówczas 1 otwór do głębokości 59 m, w którym udoku-

mentowano zasoby eksploatacyjne w wysokości 20 m3/h przy depresji  w otworze 0,8 m.

Pomimo dobrych parametrów eksploatacyjnych wykorzystanie wody z powyższego ujęcia

jest  ograniczone  ze  względu  na  występujące  przekroczenia  azotanów  w stosunku  do

wartości dopuszczalnych dla wó przeznaczonych do spożycia przez ludzi [F].
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

3.1. Położenie, morfologia

Rejon projektowanych robót położony jest w północnej części woj. śląskiego, w po-

wiecie  kłobuckim,  w zachodniej  części  gminy Popów, we wsi  Kamieńszczyzna.  Szcze-

gółowiej na terenie działki nr 48/4 znajdującej się po NW stronie ul. Nadrzecznej (zał. 2).

Morfologicznie (według J.  Kondrackiego [6])  jest  to Wyżyna Wieluńska (341.21)

wchodząca w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341).

Jednostka  ta  w rejonie  badań  charakteryzuje  się  spokojnym urzeźbieniem powierzchni

z nielicznymi wyniesieniami zbudowanymi z utworów węglanowych jury górnej. Najbliż-

szym wyniesieniem jest Kamienna Góra położona od strony SW w odległości ok. 4,3 km

od projektowanego otworu. W rejonie badań powierzchnia terenu jest  zrównana (wynik

procesów deglacjacji), a wysokość terenu zawiera się w przedziale 230 m n.p.m. w części

południowej do 200 m n.p.m. w linii doliny rzeki Liswarty. Na terenie działki 48/4 rzędna

terenu to ok. 206 m n.p.m.

3.2. Hydrografia

Sieć hydrograficzna na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta i składa się z cieków

głównych stanowiących dopływy Liswarty (zlewnia  Warty),  a także  z naturalnych bezi-

miennych dopływów i sztucznych rowów.

Sieć hydrograficzną reprezentują:

• rzeka Liswarta (dopływ Warty) przepływająca równoleżnikowo od strony północnej,

• rzeka Górnianka/Opatówka (dopływ Liswarty) przepływająca od strony zachodniej

i północnej,

• rzeka Dziunia (dopływ Górnianki) i bezimienne strumienie nawiązujące do wymie-

nionych rzek.

3.3. Budowa geologiczna

Omawiany  teren  leży  w obrębie  Monokliny  Śląsko - Krakowskiej  zbudowanej

z utworów mezozoicznych, które zalegają niezgodnie na podłożu skał paleozoiku i przy-

kryte zostały osadami czwartorzędowymi.

3.3.1. Mezozoik

Najmłodszym ogniwem mezozoiku, na wysokości projektowanego otworu są utwory

węglanowe  jury  górnej,  jej  dolne  ogniwo  oxford  dolny,  wykształcony  jest  w formie
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wapieni  płytowych.  Strop  tych  utworów wg mapy geologicznej  (zał.  3,  [1])  zalega  na

rzędnej ok. 200 m n.p.m. tj. na głębokości ok. 6 m p.p.t. Spąg utworów węglanowych wg

danych  z otworów  geologiczno - poszukiwawczych  wykonanych  w promieniu  do  2 km

osiąga rzędną około 140-160 m n.p.m. Tak duża różnica w określeniu spągu spowodowana

jest występującymi w tym rejonie uskokami. W wapieniach jury górnej występują zjawiska

krasowe objawiające się pustymi lub wypełnionymi luźnym materiałem kawernami. W ma-

sywie  skalnym występuje  również  duża  ilość  spękań  i szczelin  mogących  powodować

utrudnienia przy wierceniu projektowanego otworu. Na mapie geologicznej (zał. 3) w rejo-

nie projektowanego otworu przebiega stwierdzona strefa uskokowa.

Poniżej występują utwory jury środkowej:

• piętra kelowej: margle, piaskowce wapniste, iłowiec o łącznej miąższości 5-15 m;

• piętra baton i bajos górny: iły, mułowce, łupki ilaste o łącznej miąższości 180 m;

(z uwagi na występowanie w tej serii pokładów syderytów ilastych noszą regional-

ną nazwę iłów rudonośnych);

• piętra bajos dolny i aalen: zagęszczone piaski i słabozwięzłe piaskowce tzw. warstwy

kościeliskie.

Starsze ogniwa mezozoiku tu osady jury dolnej: iły, mułowce, piaskowce oraz utwory tria-

su występują w pełnym profilu o łącznej miąższości kilkuset metrów. 

3.3.2. Czwartorzęd

Utwory czwartorzędu to pomijając strefę przypowierzchniową (holocen) osady neo-

plejstocenu związane z sedymentacją lodowcową i wodnolodowcową okresu zlodowacenia

środkowopolskiego. Są to w stropie piaski, niżej gliny pylaste i zagliniony rumosz wapien-

ny.  Łączna  miąższość  czwartorzędu  w rejonie  projektowanych  robót  nie  powinna

przekraczać 10 m.

3.4. Warunki hydrogeologiczne

W przedstawiony profilu  geologicznym występuje  kilka  poziomów wodonośnych,

z których pod uwagę, ze względu na głębokość zalegania, wzięto dwa poziomy wodono-

śne: czwartorzędowy i górnojurajski.

3.4.1. Czwartorzędowy poziom wodonośny

Ze względu na zmienną miąższość i wykształcenie litologiczne poziom jest nieciągły

i występuje głównie w dolinach kopalnych zbudowanych z osadów piaszczystych (sedy-
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mentacja wodnolodowcowa). W punkcie projektowanych badań poziom ten nie ma warto-

ści użytkowej i występuje okresowo w piaskach nad glinami.

3.4.2. Górnojurajski poziom wodonośny

Warstwę wodonośną tworzą wapienie skaliste i płytowe jury górnej, a drogami krą-

żenia wód są szczeliny dyslokacyjne i związane z nimi strefy spękań. Tym samym jest to

warstwa o skomplikowanych drogach przepływu podziemnego i współczynnik przepusz-

czalności zmienia się w szerokim przedziale 10-310-6 m/s. Zasilanie poziomu następuje

poprzez infiltrację wód opadowych bezpośrednio z powierzchni w rejonach wychodni wa-

pieni oraz przez osady czwartorzędowe. W odniesieniu do rozważanego terenu zasięg zasi-

lania  wyznacza  granica  występowania  wapieni  od  strony  południowej  i południowo-

zachodniej (w odległości ok. 4 km), co decyduje od wielkości dopływu wód podziemnych.

Przepływ  podziemny  następuje  od  linii  przebiegu  występowania  wapieni  w kierunku

północnym  z lokalnymi  zmianami  nawiązującym  do  przebiegu  cieków  współczesnych.

Główną  podstawę  drenażu  dla  całego  zbiornika  podziemnego  w tej  części  monokliny

stanowi  rzeka  Warta.  Zwierciadło  wody  w rejonie  granicy  południowej  występowania

wapieni  zalega  na  rzędnej  230 - 235 m n.p.m.,  na  wysokości  omawianego  terenu

202 m n.p.m. tj. na głębokości ok. 4 m p.p.t.

Wody występujące w serii  węglanowej jury górnej  tworzą  Główny Zbiornik Wód Pod-

ziemnych, który w programie GZWP oznaczono symbolem 326 z wyznaczeniem ochrony

ich jakości (ONO), tak ze względu na wielką zasobność, jak i małą odporność na zanie-

czyszczenia z powierzchni. W naturalnym polu jakość wód jest bardzo dobra i odpowiada

klasie I i II.
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4. CHEMIZM WÓD PODZIEMNYCH

W naturalnym polu hydrochemicznym wody poziomu górnojurajskiego charaktery-

zują  się  dobrą  i bardzo  dobrą  jakością  w odniesieniu  do  własności  fizykochemicznych

i bakteriologicznych. Jednocześnie warstwę wodonośną na przeważającym obszarze wy-

chodni cechuje mała odporność na zanieczyszczenie wód z powierzchni, co ujawniło się

zmianami chemizmu szczególnie w rejonach zurbanizowanych i skupionych ognisk prze-

mysłowo - rolniczych.

W rejonie dokumentowanego ujęcia na drodze przepływu wód podziemnych do uję-

cia (od S i SE) dominują obszary rolne i leśne.  Takie zagospodarowanie terenu sprzyja

utrzymaniu  dobrej  jakości  wód  podziemnych.  Jedynym zagrożeniem  mogą  tu  być  po-

nadnormatywne związki azotu związane z nawożeniem pól.
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5. ROZWIĄZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO

5.1. Lokalizacja

Projektowany otwór zlokalizowany zostanie na działce nr 48/4 w Kamieńszczyźnie

stanowiącej własność Gminy Popów. Działki te w większości stanowią teren niezagospo-

darowany. Na styku obu działek przy ul. Nadrzecznej znajduje się przepompownia ście-

ków. Przewidywane miejsce wykonania projektowanego otworu badawczego przedstawio-

no na zał. 2.

Rzędne terenu w rejonie prac zawierają się w przedziale 205-207 m n.p.m.

Przed przystąpieniem do wykonywania otworu należy uporządkować miejsce wyko-

nywania robót oraz sporządzić geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji z określeniem rzęd-

nej terenu w miejscu lokalizacji wiercenia.

5.2. Profil geologiczny, wiercenie i zafiltrowanie

Przewidywana głębokość projektowanego otworu to 40 m, przy czym, jeśli dopływ

do otworu będzie poniżej  zakładanych 50 m3/h to głębokość otworu powinna sięgać do

spągu  utworów  jury  górnej,  który  według  analizy  materiałów  archiwalnych  powinien

występować  na  głębokości  70 m. W przypadku  odmiennej  od  założonej  budowy

geologicznej przewidziano możliwość przegłębienia otworu maksymalnie do 100 m.

Przewidywany profil geologiczny przedstawiono poniżej:

0,0 - 4,0 m- gleba, piaski różnoziarniste
4,0 - 5,0 m- glina, glina piaszczysta czwartorzęd

      5  ,0 -         6  ,0 m  - glina, rumosz wapienny                                                                                 
      6  ,0 -       70  ,0 m  - wapień szary i     kremowy, spękany, kawernisty                                jura górna

70,0 - 100,0 m- margiel, piaskowiec wapnisty jura środkowa

Przewidywane zarurowanie:
0,0 - 8,0 m - rury stalowe 14” zacementowane

Wiercenie otworu zaleca się prowadzić systemem obrotowo-udarowym bez stosowa-

nia płuczki wiertniczej. Dopuszcza się wiercenie systemem obrotowym z zastosowaniem

lekkiej płuczki wiertniczej lub wody. W utworach czwartorzędowych wiercenie należy pro-

wadzić w rurach osłonowych 14”. Po osiągnięciu stropu utworów węglanowych jury górnej

należy wykonać w nich podwiert na głębokość 2 m i zacementować rury osłonowe 14” ce-

lem odizolowania w strefie przyotworowej ujmowanej warstwy wodonośnej od powierzch-

ni. Po zacementowaniu rur osłonowych dalsze wiercenie prowadzić narzędziem pod rury

113/4”, które mogą stanowić kolumnę techniczną w przypadku braku stabilności ścian otwo-

v. 1.0

11



Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej

dla ujęcia wód podziemnych w Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej

ru.  Wiercenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  głębokości  40 m  i następnie

przeprowadzić wstępne pompowanie celem ustalenia wydajności otworu. Jeśli wydajność

otworu będzie na poziomie 50 m3/h przy depresji umożliwiającej bezpieczną eksploatację

ujęcia wiercenie można zakończyć. W przeciwnym wypadku wiercenie kontynuować do

osiągnięcia  stropu  utworów  jury  środkowej  (margle,  piaskowce  wapniste),  czyli  jak

wspomniano  wcześniej  do  głębokości  ok.  70 m.  Po  osiągnięciu  stropu  utworów

marglistych  jury  środkowej  należy  zakończyć  wiercenie.  W przypadku  głębszego

występowania  stropu  utworów  jury  środkowej  dopuszcza  się  przegłębienie  otworu  do

maksymalnie 100 m.

Po  odwierceniu  otworu  do  docelowej  głębokości  należy  wykonać  jego  płukanie

i następnie wprowadzić do niego kolumnę filtrową PCV Ø250 mm o wstępnie określonej

łącznej długości czynnej filtra na 20 m. Dokładną konstrukcję kolumny filtrowej należy

ustalić po odwierceniu otworu i dostosować ją do stwierdzonych warunków geologicznych.

Pod filtrem należy wykonać podsypkę żwirową.

Przewidywane zafiltrowanie otworu o głębokości 70 m - filtr PCV Ø250 mm o nastę-

pującej konstrukcji:

0,0 - 40,0 m - rura nadfiltrowa, pełna, PCV Ø250 mm, długość - 40,0 m
40,0 - 60,0 m - filtr szczelinowy z siatką, PCV Ø250 mm, długość - 20,0 m
60,0 - 70,0 m - rura podfiltrowa, pełna z dnem, PCV Ø250 mm, długość - 10,0 m

Ponieważ  zastosowana  kolumna  filtrowa  pełni  w przedmiotowym  otworze  tylko

funkcję zabezpieczenia  pompy umieszczonej  w otworze,  nie ma potrzeby wykonywania

w tym przypadku obsypki żwirowej. Brak obsypki może być nawet korzystny w przypadku

konieczności wyciągnięcie kolumny filtrowej i przeprowadzenia robót w samym otworze.

W przypadku stabilnych ścian otwory dopuszcza się pozostawić tzw. otwór „bosy”.

Ostateczną decyzję o sposobie zafiltrowania należy podjąć po odwierceniu go do doce-

lowej głębokości i uzgodnieniu z pełniącym dozór geologiem.

5.3. Pompowanie oczyszczające

Po zakończeniu prac wiertniczych i zabudowaniu w otworze kolumny filtrowej zo-

stanie  wykonane  pompowanie  usprawniająco-oczyszczające,  z wydajnością  ok. 50 m3/h.

Następnie  otwór  zostanie  zdezynfekowany (np.  podchlorynem sodu)  i pozostawiony na

dobę. 
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5.4. Badania

5.4.1. Pompowanie pomiarowe

Biorąc pod uwagę szczelinowo-krasowy charakter warstwy wodonośnej, wyniki uzy-

skane z próbnego pompowania otworu pozwolą na rozpoznanie parametrów hydraulicz-

nych studni oraz warstwy wodonośnej w bezpośrednim rejonie ujęcia. 

Po  dezynfekcji  otworu  projektuje  się  wykonane  pompowania  pomiarowego  na  jednym

stopniu dynamicznym godziny ze wstępnie określoną wydajnością w wysokości nieprze-

kraczającej 50 m3/h. Pompowanie należy prowadzić do ustabilizowania zwierciadła wody

tzn. gdy różnica co najmniej 3 pomiarów położenia zwierciadła wykonanych w odstępach 1

godziny będzie nie większa niż 5 cm.

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i próbnego następować będzie

kolektorem w kierunku koryta rzeki Górnianki przepływającej w odległości ok. 80 m na

północ od rejony projektowanych robót.

Odprowadzanie wód z próbnych pompowań hydrogeologicznych nie wymaga uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego (art.124 ust. 9 Ustawy Prawo wodne [I]).

5.4.2. Pobór prób wody

W końcowej fazie pompowania pomiarowego z otworu należy pobrać próbę wody

do analizy fizyczno-chemicznej.

Proponowany zakres analizy przedstawiono poniżej:

• Mętność - mg/dm3 SiO2 • Zasadowość - mg/dm3 HCO3

• Barwa - mg/dm3 Pt • Twardość ogólna mv/dm3 CaCO3

• Zapach • Siarczany - mg/dm3 SO4

• Smak • Wapń - mg/dm3 Ca
• Odczyn pH • Magnez - mg/dm3 Mg
• Przewodność µS • Potas - mg/dm3 K
• Amoniak - mg/dm3 NNH4 • Sód - mg/dm3 Na
• Azotyny - mg/dm3 NNO2 • Chrom - mg/dm3 Cr
• Azotany - mg/dm3 NNO3

• Chlor wolny - mg/dm3 Cl
• Żelazo ogólne - mg/dm3 Fe
• Mangan - mg/dm3 Mn

• Escherichia coli
• Enterokoki
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W powyższym wykazie grubą czcionką wyróżniono parametry wymagane wg za-

łącznika nr 5 do Rozporządzenia [F]. Pozostałe parametry pozwalają na wykonanie bi-

lansu jonowego analizy i ich oznaczenie jest zalecane.

5.5. Badania i obserwacje terenowe

Częstotliwość pomiaru zwierciadła wody podczas pompowania pomiarowego przed-

stawiono w tabeli 1. W przypadku przerwy w pompowaniu (brak prądu, awaria pompy) po-

miary zwierciadła wody należy rozpoczynać według schematu z tabeli 1.

Czas od rozpoczęcia pompowania [min] Częstotliwość pomiarów [min]

< 5 minut 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0

5 - 25 minut 7; 10; 12; 15; 20; 25

25-180 minut 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180

> 180 minut co 60 minut lub według ustaleń dozoru
Tabela 1. Częstotliwości pomiaru zwierciadła wody.

Po zakończeniu pompowania należy przeprowadzić obserwację wzniosu zwierciadła

wody.

Wyniki  pomiarów  wydatku,  głębokości  do  zwierciadła  wody  i depresji  w czasie

pompowania oraz w okresie stabilizacji należy zapisywać w dzienniku pompowania.

5.6. Kartowanie sozologiczne

Analiza  występujących  warunków  geologicznych  w rejonie  projektowanych  prac

wskazuje na słabą odporność na zanieczyszczenie  z powierzchni  ujmowanego poziomu

górnojurajskiego. Teren w rejonie przyszłego ujęcia znajduje się w strefie o typowym za-

gospodarowaniu dla obszarów wiejskich, a dopływ wód do ujęcia odbywa się z kierunku

północno-wschodniego –  tereny leśne.  Z tego względu w ramach projektowanych robót

przewiduje się wykonanie kartowania sozologicznego w bezpośrednim rejonie projektowa-

nego ujęcia i na kierunku dopływu wód.

5.7. Prace geodezyjne

W miejscu realizacji robót geologicznych należy określić rzędną terenu oraz kryzy

otworu w dowiązaniu do reperu państwowej sieci geodezyjnej lub punktu o znanej rzędnej.

Należy również  określić  współrzędne otworu w państwowym układzie  współrzęd-

nych oraz wykonać szkic geodezyjny wytyczenia otworu.
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5.8. Pobór prób i ich przechowywanie

Podczas wiercenia należy pobierać próbki skał do skrzynek o pojemności przegród

dostosowanych do rodzaju przewiercanych utworów.

Próbki należy pobierać:

• z każdej warstwy wyróżniającej się litologiczni,

• z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości, co 4 m,

• z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 2 m.

Według Rozporządzenia [E] próbki gruntu pobierane do sporządzenia dokumentacji

hydrogeologicznej są próbkami czasowego przechowywania. Wykonawca robót geologicz-

nych zobowiązany jest do przechowywania próbek w magazynie do czasu zatwierdzenia

Dokumentacji hydrogeologicznej.

5.9. Likwidacja otworu

W przypadku wystąpienia awarii wiertniczej lub innych okoliczności powodujących

konieczność zlikwidowania wierconego otworu likwidację taką można przeprowadzić wy-

dobytym urobkiem z zachowaniem kolejności warstw. W przypadku braku urobku otwór

zlikwidować należy pospółką, przy czym należy odizolować od siebie poszczególne war-

stwy wodonośne przy pomocy iłowania. Przypowierzchniowy odcinek otworu od głęboko-

ści 12 m (ok. 2 m poniżej stropu utworów jury górnej) należy zacementować. Całość prac

związanych  z likwidacją  otworu  powinna  być  prowadzona  pod dozorem uprawnionego

geologa.

5.10. Dokumentacja

Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia projektowanych

robót oraz wyniki badań laboratoryjnych zostaną zawarte w Dokumentacji hydrogeologicz-

nej, w której wyznaczone zostaną zasoby eksploatacyjne ujęcia. Dokumentacja ta zostanie

przekazana właściwemu organowi administracji geologicznej –  Starosta Kłobucki celem

zatwierdzenia.
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5.11. Harmonogram prac

Przewiduje się następujący harmonogram przedstawiony w tabeli 2:

L.P. Wyszczególnienie zadań
Harmonogram projektowanych prac i zadań

[tydzień]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Prace przygotowawcze

2. Przygotowanie terenu, ogrodzenie, 
montaż urządzeń

3. Wiercenie, rurowanie, zafiltrowanie

4. Pompowanie oczyszczające i pomiar.

5. Badania laboratoryjne, opracowanie 
wyników badań

6. Opracowanie dokumentacji geolog.

Tabela 2. Harmonogram prac.

Przy założeniu rozpoczęcia prac objętych projektem w II/III kwartale 2016 r. ich zakończe-

nie powinno nastąpić w pod koniec III kwartału 2016 r.

Z uwagi  na  możliwość  przesunięcia  realizacji  inwestycji  powyższy  harmono-

gram może ulec zmianie. Zakończenie prac objętych projektem nastąpi nie później

niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

5.12. Zadania dozoru geologicznego

W trakcie prowadzenia prac objętych projektem do zadań dozoru geologicznego na-

leży:

• bieżące określanie litologii przewiercanych utworów,

• prowadzenie obserwacji i pomiary położenia wód podziemnych,

• kontrola prawidłowości izolacji poziomów wodonośnych,

• korekta głębokości wykonywanego otworu w dostosowaniu do potrzeb prawidło-
wego rozwiązania zadania geologicznego,

• korygowanie projektowanych wielkości Q i S oraz czasu pompowania,

• kontrola prawidłowości prowadzenia próbnego pompowania z wprowadzeniem da-
nych do dziennika pompowania,

• pobór prób do badań bakteriologicznych i fizyczno-chemicznych wraz z dostarcze-
niem do laboratorium,

• kontrola  prowadzenia  obserwacji  stabilizacji  zwierciadła  wody  po  zakończeniu
pompowania.
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6. WPŁYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA ŚRODOWISKO I ZASADY BHP

6.1. Ochrona środowiska

Projektowane roboty geologiczne niosą ryzyko zagrożenia dla środowiska w wyniku

nieumiejętnie wykonywanych robót. Gwarancją wyeliminowania zagrożenia jest wykona-

nie robót geologicznych zgodnie z założeniami projektu przez wyspecjalizowaną firmę pod

nadzorem uprawnionego geologa.

Przedstawiony  w projekcie  zakres  robót  do  wykonania  nie  wpłynie  znacząco

na zmiany w istniejącym modelu pola hydrodynamicznego i stan zanieczyszczenia środo-

wiska pod warunkiem zastosowania się do zaleceń przedstawionych poniżej.

Zastosowany do  wiercenia  aparat  wiertniczy winien  być  sprawny z zachowaniem

szczelności w urządzeniach hydraulicznych. Szczególną uwagę zwrócić należy na szczel-

ność przewodów paliwowych, aby wykluczyć niekontrolowane przecieki substancji ropo-

pochodnych.

Przed przystąpieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dołu urobkowe-

go zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona poza obrębem zestawu wiertniczego na potrze-

by późniejszej rekultywacji. Po zakończeniu robót wiertniczych dół urobkowy zostanie zli-

kwidowany i przykryty warstwą z uprzednio  składowanej  gleby, a teren placu wiercenia

będzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

W przypadku wiercenia metodą obrotową z wykorzystaniem płuczki wiertniczej pra-

ce wiertnicze należy wykonywać z wykorzystaniem zbiorników na odpady płuczkowe, co

uniemożliwia przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska. Wykorzystywa-

na do wierceń płuczka wiertnicza powinna mieć skład zapewniający biodegradowalność

niebezpiecznych substancji mogących skazić środowisko.

Wykonywanie projektowanych robót nie będzie w znaczący sposób ujemnie oddzia-

ływało  na  środowisko.  Wystąpi  okresowo podwyższony hałas  wywołany pracą  wiertni

i transportu samochodowego nie wpłynie to jednak w znacznym stopniu, na uciążliwość

akustyczną.

Po zakończeniu  projektowanych prac tj.  w trakcie dalszego użytkowania wykona-

nych otworów w zamierzony sposób nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego od-

działywania na środowisko.
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6.2. Wpływ  robót  na  obszary chronione  w tym obszary Natura  2000,
o których mowa w Ustawie z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o ochronie
przyrody

Projektowane roboty (rejon ujęcia) zlokalizowany jest poza terenami obszarów cen-

nych zbiorowisk roślinnych, siedlisk zwierząt  i ptaków. Odległości do najbliżej  położo-

nych terenów chronionych wg Ustawy [J] (oddalone do 20 km od projektowanych robót):

Rezerwaty:

◦ Szachownica  – odl. 7 km

◦ Stawiska  – odl. 10 km

◦ Węże  – odl. 12 km

◦ Modrzewiowa Góra  – odl. 12 km

◦ Dębowa Góra  – odl. 14 km

◦ Bukowa Góra  – odl. 15 km

◦ Dąbrowa w Niżankowicach  – odl. 15 km

◦ Zamczysko  – odl. 17 km

◦ Murowaniec  – odl. 18 km

Parki krajobrazowe:

◦ Załęczański Park Krajobrazowy  – odl. 9 km

◦ Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą  – odl. 19 km

Obszary chronionego krajobrazu:

◦ Załęcze - Polesie – odl. 16 km

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

◦ Działoszyński – odl. 9 km

◦ Renesansowe założenie Pałacowo-Parkowe w Działoszynie – odl. 12 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

◦ Szachownica PLH240004 – odl. 7 km

◦ Załęczański Łuk Warty PLH100007 – odl. 8 km

◦ Stawiska PLH240024 – odl. 10 km

◦ Lemańskie Jodły PLH240045 – odl. 17 km

◦ Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 – odl. 17 km

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację, planowaną wielkość poboru

wód podziemnych, zasięg oddziaływania w obrębie zbiornika wód podziemnych, zastoso-

wanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych podczas realizacji i eks-
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Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej

dla ujęcia wód podziemnych w Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej

ploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na obszary chro-

nione.

6.3. Zasady BHP

W trakcie prowadzenia prac przy wykonywaniu robót geologicznych należy stosować

odnośne przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zaleceń:

1. Osoby zatrudnione  przy  realizacji  zadania  geologicznego  powinny być  wyposażone
w niezbędny sprzęt ochronny gwarantujący zachowanie BHP.

2. Przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich trwania należy zwrócić szczególną uwagę
na napowietrzne linie energetyczne, oraz uzbrojenie podziemne.

3. Nie należy używać narzędzi, sprzętu i maszyn uszkodzonych, których stan zagraża bez-
pieczeństwu zatrudnionych osób lub otoczeniu.

4. Prace związane z montażem, przemieszczaniem i demontażem wiertnic, wież wiertni-
czych  lub  masztów  wiertniczych  wykonuje  się  pod  bezpośrednim  nadzorem  osoby
uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych robót przy silnym wietrze,
podczas burzy, śnieżycy, ulewy lub gołoledzi.

5. Przed rozpoczęciem stawiania wież wiertniczych, masztów, czwórnogów i trójnogów
osoby  dozoru  nadzorujące  te  roboty  kontrolują  stan  techniczny  lin,  wielokrążków
oraz prawidłowość ich zamocowania i olinowania. Podczas podnoszenia masztu z uży-
ciem siłowników hydraulicznych kontroluje się stan techniczny siłowników.

6. Zrzucanie bez ostrzeżeń jakichkolwiek przedmiotów na ziemię przez pracowników pra-
cujących na wysokościach jest niedopuszczalne.

7. Otwór wiertniczy, w którym roboty wiertnicze zostały czasowo lub trwale wstrzymane
należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Nawiercone w otworze wiertniczym nadległe poziomy wód izoluje się przez zarurowa-
nie i uszczelnienie w taki sposób, aby nie wystąpiło przemieszczenie się tych wód poza
rurami oraz ich zanieczyszczenie.

9. Po zakończeniu wiercenia otwór likwiduje się na podstawie odrębnego projektu, jeżeli
w okresie czterech lat od zakończenia wiercenia nie jest przeznaczony do dalszego wy-
korzystania, z przeprowadzonej likwidacji otworu wiertniczego sporządza się dokumen-
tację geologiczną.

10. Likwidację otworu lub odwiertu wykonuje się w sposób zapewniający szczelną izolację
poziomów wodonośnych.
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Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz nr 771 Działoszyn, PIG&MŚ 2000 r.
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Mapa hydrogeologiczna
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- Otwory nieczynne
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Schematyczna konstrukcja
 otworu wiertniczego
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