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KPA oraz arl. 93 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 2 z dnia 9 lutego 
órnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) 

na wniosek P. Grzegorza Nikieja* występującego w imieniu Wójta Gminy Popów z dnia 
25.05.2016 r., po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Popów -  Postanowienie Nr 6530.002.2016 
z dnia 21.06.2016r.

zatwierdzam

Projekt robót geologicznych dla zadania: ’’PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie 
otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód podziemnych 
w Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej” na działce o nr ewid. 48/4 lub 48/3 w miejscowości 
Kamieńszczyzna, gm. Popów, powiat kłobucki, woj. śląskie opracowanego w kwietniu 2016r. 
przez mgr inż. Grzegorza Nikiela nr upr. V-1576 oraz mgr inż. Dorotę Hermańską-Nikiel 
z Biura Badawczo-Projektowego Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS Sp. z o. o. przy 
ul. Tartakowej 82, 42-202 Częstochowa.

Uzasadnienie:
Celem projektowanych prac jest wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą na terenie 

działki nr 48/4 lub 48/3 przy ul. Nadrzecznej w Kamieńszczyźnie. Woda z nowego ujęcia 
wykorzystywana będzie do zasilania gminnej sieci wodociągowej.

Zatwierdzony projekt obejmuje w szczególności:
-  Wykonanie otworu wiertniczego metodą udarowo-obrotową o średnicy końcowej -300 mm 

do głębokości maksymalnie lOOm.
-  Zabudowanie w otworze kolumny filtrowej PCV.
-  Pobór próby skały z każdej wyróżniającej się warstwy litologicznej.
-  Prowadzenie pomiarów hydrogeologicznych w otworze nawierconego i ustabilizowanego 

zwierciadła wody w poziomie wodonośnym.
-  Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, do całkowitego oczyszczenia wody 

z zawiesin mechanicznych (ok. 24 godz.), a następnie chlorowanie i stabilizacja zwierciadła 
wody w czasie 24 godzin.

-  Przeprowadzenie pompowania pomiarowego.
-  Pobranie próby wody do analizy fizykochemicznej.
-  Wykonanie likwidacji otworu w przypadku awarii wiertniczej lub innych okoliczności 

powodujących konieczność jego likwidacji.
-  Wykonanie pomiarów geodezyjnych.
-  Sprawowanie dozoru geologicznego oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. 

Hann ono tzram prac:
- rozpoczęcie robót geologicznych - II/III kwartał 2016r.,
- zakończenie robót geologicznych -  ostatni m-c III kwartału 2016r.
Projektowane roboty zostaną wykonane pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przedmiotowy Projekt robót geologicznych dotyczy ujęcia wody, którego przewidywane 
zasoby mają wynosić ok. 50,0 mVh. Projekt został sporządzony zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 
(Dz. U. 2015, poz. 954.), roboty objęte projektem nie spowodują naruszenia wymagań ochrony 
środowiska, zatem przedmiotowy Projekt robót geologicznych został zatwierdzony zgodnie 
z wnioskiem strony.



Pouczenie:

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Powiatu Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty 
jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Grzegorz Nikiel 
GEOBIOS Sp. z o. o. 
ul. Tartakowa 82 
42-202 Częstochowa,

Do wiadomości:

(T) Wójt Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6 
42-110 Popów

2. Marszalek Województwa Śląskiego 
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 
ul. Jasna 31B
44-122 Gliwice

4. PAG a.a.

i Ochrony Środowiska


