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1. WSTĘP
1.1. Informacje dotyczące celu, lokalizacji i zakresu projektowanych
prac
Przedłożony projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, 46-300
Olesno w związku z koniecznością zaprojektowania studni awaryjnych ujęcia.
Podstawą zaopatrzenia miasta Olesno w wodę jest kilka ujęć wód, w tym wielootworowe ujęcie „Wysoka”. W skład ujęcia „Wysoka” wchodzą 3 eksploatowane studnie
podstawowe zlokalizowane w obrębie 3 pól eksploatacyjnych. Na jednym z pól oprócz
studni podstawowej znajduje się również jedna studnia awaryjna. W trakcie eksploatacji
ujęcia zaobserwowano systematyczny spadek wydajności studni, co ma związek
z występowaniem w eksploatowanej wodzie podwyższonych zawartości żelaza i manganu
oraz kolmatacją części czynnych kolumn filtrowych w studniach. Ponieważ prowadzone
w latach poprzednich działania naprawcze polegające na czyszczeniu i regeneracji studni
nie przyniosły spodziewanych rezultatów w dłuższym okresie podjęto decyzję o wykonaniu nowych studni awaryjnych – po jednej, na każdym z pól eksploatacyjnych. Dla ujęcia
„Wysoka” łącznie z ujęciami „Olesno” oraz „Wygoda” zatwierdzono w 2014 r. wspólne zasoby eksploatacyjne w wysokości 310 m3/h (zał. 12). W związku z tym projektowane studnie awaryjne będą eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie niezbędnych prac i robót dla
wykonania 3 otworów poszukiwawczych za wodą pełniących funkcję studni awaryjnych
ujęcia „Wysoka”. Woda z ujęcia będzie wykorzystywana do zasilania wodociągu gminy
Olesno.
Lokalizacja projektowanych prac przedstawiona została na załącznikach nr 1, 2, 3
i 4. Dopuszcza się zmianę lokalizacji otworów awaryjnych w granicach własności, w przypadku zmiany koncepcji zagospodarowania lub wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających realizację zadania geologicznego, z zachowaniem wymaganych odległości określonych odrębnymi przepisami [E].
Projektowany zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie trzech otworów wiertniczych S-Ibis3, S-IIbis2, S-IIIbis2 do głębokości
maksymalnej 50,0 m każdy.
2. Zabudowanie w otworach kolumny filtrowej PCV 300/315 mm.
3. Pompowanie oczyszczające w każdym z otworów.
4. Pompowanie sprawnościowe w każdym z otworów.
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4
Projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnych otworów poszukiwawczych za wodą dla ujęcia wód podziemnych „Wysoka” koło Olesna

5. Pompowane zasobowe w każdym z otworów.
6. Pobór próby wody do analizy fizyko-chemicznej z każdego z otworów.
7. Wykonanie dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej.
Podane w dalszej części profile geologiczne oraz wynikające z nich sposoby wiercenia, zarurowania i zafiltrowania opierają się na dostępnych danych archiwalnych i w rzeczywistości 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 administracji geologicznej celem zatwierdzenia - Marszałek Województwa Opolskiego.
Ponieważ projektowana głębokość otworów nie przekracza 100 m, nie ma w tym
przypadku obowiązku wykonania planu ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze [A] oraz nie ma potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej w związku
z wykonaniem wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę [K].
Zatwierdzony projekt będzie stanowił podstawę przystąpienia do realizacji projektowanych robót.
Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych
należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia właściwemu organowi administracji geologicznej - Marszałek Województwa Opolskiego oraz Burmistrzowi miasta Olesna.
1.2. Podstawa prawna
[A] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).
[B] Rozporządzenie 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. 2011 r. nr 288, poz. 1696 z późn.
zm.).
[C] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).
[D] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 r. poz. 812).
[E] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
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[F] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 r. poz. 2075).
[G] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 r. poz.
2033).
[H] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016 r. poz.
2023).
[I]

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

[J]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2018 r. poz. 1614).

[K] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r.
poz. 71).
[L] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 r. poz. 1764).
1.3. Wykorzystane materiały
[1] Szczegółowa Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz nr 806 Olesno (PIG,
1992 r.).
[2] Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 806 Olesno (PIG,
1996 r.).
[3] Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 806 Olesno (PIG-PIB,
2014 r., źródło: http://bazadata.pgi.gov.pl/, data dostępu listopad 2018 r.).
[4] Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych
(poradnik 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.).
[7] Dokumentacja hydrogeologiczna eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych dla
ujęć wodociągu miejskiego w Oleśnie, Studnie: Ps-2, 2B-aw; SI-bis2, SII-bis,
SIII-bis, SII-aw, 2, 1-aw, (PRO-AQUA, 2014 r.).
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2. OPIS

DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH

PRAC

W rejonie projektowanych robót geologicznych główny poziom wodonośny związany jest z utworami czwartorzędowymi. Z tego względu wody podziemne są tu ujmowane
stosunkowo płytkimi studniami (do 50 m). Ujęcie miejskie w Oleśnie składa się z trzech
ujęć zlokalizowanych na południe od Olesna posiadających wspólny obszar zasobowy. Są
to ujęcia:
•

„Olesno” składające się ze studni Ps-2 i 2B-aw, które powstało w latach 60. XX w.

•

„Wygoda” ze studniami nr 1-aw i 2, które powstało w latach 70. XX w.

•

„Wysoka” z czterema studniami SI-bis2, SII-bis, SII (awaryjna), SIII-bis, które
powstało w latach 60. XX w.
Na terenie ujęcia „Wysoka”, na którym są projektowane roboty geologiczne objęte

projektem, studnie zlokalizowano w 3 odrębnych obszarach. Studnie tego ujęcia o głębokości nieprzekraczającej 50 m charakteryzują się dobrymi parametrami eksploatacyjnymi,
które jednak ze względu na podwyższoną zawartość żelaza w wodzie ulegają systematycznemu pogarszaniu.
W dalszej części przedstawiono podstawowe parametry studni ujęcia „Wysoka”, na
którego terenie będą realizowane projektowane roboty geologiczne.
2.1. Studnia S-Ibis2
Współrzędne WGS84:
50°51'16,22"N
System wiercenia:

18°26'27,57"E

mechaniczny, udarowo-obrotowy na sucho

Data wykonania otworu: 30.10.1996 r. - 22.11.1996 r.
Rzędna terenu:

263,70 m n.p.m.

Głębokość wiercenia:

41,0 m

Głębokość otworu:

41,0 m

Zarurowanie otworu:

0,0 - 15,0 m
0,0 - 41,0 m

- rury stalowe Ø 20” usunięte z otworu
- rury stalowe Ø 18” usunięte z otworu

Zafiltrowanie otworu: kolumna filtrowa stalowa Ø 113/4” mm
0,0 25,0 m - nadfiltrowa, l=25,0 m
25,0 36,0 m - filtr siatkowy 1 × 1 mm l=11,0 m
36,0 41,0 m - podfiltrowa, l=5,0 m
Obsypka żwirowa Ø 2-3 mm.
Pompowanie oczyszczające: brak danych
Próbne pompowanie:

v. 1.0
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Q1= 14,4 m3/h
Q2= 28,8 m3/h
Q3= 48,0 m3/h

S1= 2,0 m
S2= 4,0 m
S3= 6,0 m

t1= 12 h
t2= 24 h
t3= 36 h

q1= 7,2 m3/h/1mS
q2= 7,2 m3/h/1mS
q3= 8,0 m3/h/1mS

Współczynnik filtracji: k=1,0*10-4 m/s
Zwierciadło wody:

nawiercone
ustalone

14,0 m
14,0 m

Wydajność dopuszczalna: Qd=53,0 m3/h
Zasoby eksploatacyjne:

Qe=

50 m3/h, Se= 6,25 m

2.2. Studnia S-IIbis
Współrzędne WGS84:
50°51'08,48"N
System wiercenia:

Re=188 m

18°26'17,59"E

mechaniczny, udarowo-obrotowy na sucho

Data wykonania otworu: 10.08.2001 r. - 24.08.2001 r.
Rzędna terenu:

268,40 m n.p.m.

Głębokość wiercenia:

49,0 m

Głębokość otworu:

49,0 m

Zarurowanie otworu:

0,0 - 22,0 m
0,0 - 49,0 m

- rury stalowe Ø 508 mm usunięte z otworu
- rury stalowe Ø 457 mm usunięte z otworu

Zafiltrowanie otworu: kolumna filtrowa PCV Ø 315 × 12,1 mm
0,0 27,0 m - nadfiltrowa, l=27,0 m
27,0 44,00 m - filtr szczelinowy, SW=1,5 mm, l=17,0 m
44,0 49,0 m - podfiltrowa, l=5,0 m
Obsypka żwirowa Ø 2-3 mm.
Pompowanie oczyszczające: brak danych
Próbne pompowanie:

próbne pompowanie z roku 2001 r.

Q1= 24,0 m3/h
Q2= 48,0 m3/h

S1= 2,80 m
S2= 5,65 m

t1= 24 h
t1= 24 h

q1= 8,57 m3/h/1mS
q2= 8,49 m3/h/1mS

Współczynnik filtracji: k=1,3*10-4 m/s
Zwierciadło wody:

nawiercone
ustalone

25,5 m
18,3 m

Wydajność dopuszczalna: Qd=66,6 m3/h
Zasoby eksploatacyjne:

Qe=

50 m3/h, Se= 5,9 m

2.3. Studnia S-II (awaryjna)
Współrzędne WGS84:
50°51'08,48"N
System wiercenia:

18°26'17,59"E

mechaniczny, udarowo-obrotowy na sucho

Data wykonania otworu: 20.06.1983 r. - 10.07.1983 r.
Rzędna terenu:
Głębokość wiercenia:
v. 1.0
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Głębokość otworu:
Zarurowanie otworu:

46,0 m
0,0 - 6,0 m
0,0 - 50,0 m

- rury stalowe Ø 20” usunięte z otworu
- rury stalowe Ø 18” podciągnięte do 25 m

Zafiltrowanie otworu: kolumna filtrowa AC 250 mm
0,0 29,0 m - nadfiltrowa, l=29,0 m
29,0 42,0 m - filtr siatkowy 2 × 2 mm l=13,0 m
42,0 46,0 m - podfiltrowa, l=4,0 m
Obsypka żwirowa Ø 3-5 mm.
Pompowanie oczyszczające: brak danych
Próbne pompowanie:

próbne pompowanie z roku 1983 r.

Q1= 50,1 m3/h
Q2= 60,0 m3/h

S1= 4,3 m
S2= 5,7 m

t1= 25 h
t2= 28 h

q1= 11,65 m3/h/1mS
q2= 10,52 m3/h/1mS

Współczynnik filtracji: k=1,96*10-4 m/s
Zwierciadło wody:

nawiercone
ustalone

27,0 m
16,0 m

Wydajność dopuszczalna: Qd=129,0 m3/h
Zasoby eksploatacyjne:

Qe=

70 m3/h, Se= 6,7 m

2.4. Studnia S-IIIbis
Współrzędne WGS84:
50°51'17,38"N
System wiercenia:

Re=281 m

18°26'11,58"E

mechaniczny, udarowo-obrotowy na sucho

Data wykonania otworu: 25.04.2000 r. - 29.04.2000 r.
Rzędna terenu:

268,88 m n.p.m.

Głębokość wiercenia:

43,0 m

Głębokość otworu:

43,0 m

Zarurowanie otworu:

0,0 - 26,6 m
0,0 - 43,0 m

- rury stalowe Ø 508 mm usunięte z otworu
- rury stalowe Ø 457 mm usunięte z otworu

Zafiltrowanie otworu: kolumna filtrowa PCV 315/300 mm
0,0 23,0 m - nadfiltrowa, l=23,0 m
23,0 37,0 m - filtr szczelinowy, SW=1,5 mm, l=14,0 m
37,0 43,0 m - podfiltrowa, l=6,0 m
Obsypka żwirowa Ø 2-3 mm.
Pompowanie oczyszczające: brak danych
Próbne pompowanie:

próbne pompowanie z roku 2000 r.

Q1= 26,1 m3/h
Q2= 52,2 m3/h
Q3= 72,0 m3/h

S1= 1,66 m
S2= 3,74 m
S3= 5,13 m

Współczynnik filtracji: k=1,69*10-4 m/s
Zwierciadło wody:

v. 1.0

nawiercone
ustalone

11,66 m
11,66 m

t1= 24 h
t2= 24 h
t3= 24 h

q1= 15,72 m3/h/1mS
q2= 13,96 m3/h/1mS
q3= 14,00 m3/h/1mS
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Wydajność dopuszczalna: Qd=98,0 m3/h
Zasoby eksploatacyjne:

v. 1.0
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
3.1. Położenie, morfologia i hydrografia
Olesno to miasto znajdujące się w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w powiecie oleskim, gmina Olesno. Pola eksploatacyjne ujęcia „Wysoka”, na których terenie projektowane są roboty geologiczne znajdują się na południe od Olesna i administracyjnie położone są w miejscowości Olesno oraz Grodzisko. Tereny poszczególnych pól eksploatacyjnych są ogrodzone i zagospodarowane trawnikiem, a ich otoczenie
stanowią pola uprawne. Szczegółowiej projektowane otwory awaryjne ujęcia „Wysoka”
będą realizowane w na terenie działek:
•

otwór S-Ibis3 – dz. nr: 130/42, 135/43, obręb Grodzisko;

•

otwór S-IIbis2 – dz. nr: 139/20, 114/20, 116/14, 118/14, obręb Grodzisko;

•

otwór S-IIIbis2 – dz. nr: 4843, obręb Olesno.

Powyższe działki są własnością Gminy Olesno i są w wieczystym użytkowaniu OPWiK
w Olesnie. Wstępną lokalizację projektowanych otworów przedstawiono na zał. 2, 3 i 4.
Morfologicznie jest to podprowincja - Wyżyna Śląsko-Krakowska (341), makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2), mezoregion Obniżenie Liswarty (341.22) [6].
Mezoregion ten ma kształt podłużnego pasma o orientacji północny zachód - południowy
wschód. Graniczy on od zachodu z Progiem Woźnickim, a od wschodu z Progiem Herbskim. W okolicy ujęcia „Wysoka” w morfologii terenu zaznaczają się niewielkie
wzniesienia, których najwyższe rzędne przekraczają 270 m n.p.m. W bezpośrednim rejonie
projektowanych robót rzędne terenu zawierają się w przedziale 260-270 m n.p.m.
Sieć hydrograficzną w tym rejonie reprezentuje ciek Wysoka (biorący swój początek w rejonie ujęcia) będący dopływem Młynówki, która jest prawobrzeżnym dopływem
Stobrawy w dorzeczu Odry. Rzeka Stobrawa przepływa w odległości ok. 2,3 km na zachód
od ujęcia. Ujęcie „Wysoka” położone jest w pobliżu działu powierzchniowego z rzeką
Łomnica (dopływ Liswarty w zlewni Warty), którego granica przebiega w odległości ok.
30 m na południe od pola eksploatacyjnego ze studniami S-IIbis i S-II (awaryjny).
3.2. Budowa geologiczna
Rejon projektowanych robót geologicznych stanowi fragment Wyżyny Śląsko - Krakowskiej stanowiącej strukturę monoklinalną o rozciągłości SE-NW z zapadaniem warstw na NE pod niewielkim kątem. Budują ją utwory mezozoiczne zalegające niezgodnie na podłożu paleozoicznym i przykryte osadami czwartorzędowymi.
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Mezozoik
Na wysokości terenu badań najmłodszymi utworami mezozoiku są utwory triasu
górnego wykształcone w postaci iłowców i mułowców, których strop według mapy geologicznej zalega na rzędnej 210-220 m n.p.m. czyli na głębokości ok. 50 m.
Utwory jurajskie uległy w tym rejonie redukcji i pojawiają się one w miejscowości
Wysoka w odległości ok. 1,3 km na południe od terenu ujęcia.
Czwartorzęd
Osady czwartorzędowe o miąższości ok. 50 m zalegają bezpośrednio na utworach
ilastych triasu górnego. Są one wykształcone idąc od spągu w postaci utworów spoistych
o miąższości dochodzącej do kilku metrów (gliny i gliny piaszczyste). Wyżej występują
żwiry i piaski różnoziarniste o miąższości 15-25 m. Powyżej do powierzchni występują
utwory słaboprzepuszczalne w postaci glin zwałowych lokalnie przewarstwionych piaskami gliniastymi. Przekrój geologiczny przez teren badań przedstawiono na zał. 8 (za dokumentacją hydrogeologiczną [7]).
3.3. Warunki hydrogeologiczne
W rejonie badań główny użytkowy poziom wodonośny występuje w obrębie utworów czwartorzędowych. Związany jest on ze żwirami i piaskami zalegającymi pod warstwą
glin zwałowych. Poziom ten jest ujmowany przez studnie ujęcia „Wysoka” oraz pozostałe
ujęcia wód podziemnych w rejonie Olesna. Zasilanie poziomu następuje z opadów atmosferycznych przesiąkających przez nadległe warstwy oraz na wychodniach w rejonie Olesna. Podstawę drenażu stanowi rzeka Stobrawa wraz z dopływami.
Zwierciadło wody o charakterze naporowym stabilizuje się na rzędnych ok. 250252 m n.p.m., a odpływ podziemny następuje w kierunku NNW. Współczynnik filtracji
określony na podstawie dotychczasowych badań w otworach ujęcia „Wysoka” zawierał się
w przedziale 1-2*10-4 m/s. Wydajności studni kształtują się na poziomie 50-70 m3/h przy
depresjach rzędu kilku metrów i wydatkach jednostkowych w zakresie 8,0-10,5 m3/h/1mS.
3.4. Jakość wód podziemnych
Eksploatowany poziom wodonośny czwartorzędowy w rejonie ujęcia „Wysoka”
charakteryzuje się wodą o odczynie lekko zasadowym. Jest to woda średnio twarda o niskiej mineralizacji na poziomie 250-350 mg/l. Występuje tu ponadnormatywna zawartość
żelaza o wartościach dochodzących do 1,5 mg/l przy normie dla wód przeznaczonych do
spożycia przez ludzi na poziomie 0,2 mg/l [C]. Zawartość manganu również jest podwyższona i osiąga w studni S-Ibis2 poziom 0,35 mg/l przy normie 0,05 mg/l. Należy zauważyć,
v. 1.0
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że w rejonie ujęcia „Wysoka” w wodach podziemnych nie zaobserwowano dotychczas
podwyższonych zawartości związków azotu. Dotychczasowa kilkudziesięcioletnia obserwacja jakości wód podziemnych pobieranych przez ujęcie „Wysoka” wskazuje, że skład
chemiczny ujmowanej wody jest stabilny i nie ulega znaczącej zmianie.
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4. ROZWIĄZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
4.1. Lokalizacja
Projektowane otwory awaryjne ujęcia wód podziemnych „Wysoka” zostaną zlokalizowane w obrębie aktualnych ogrodzeń poszczególnych pól eksploatacyjnych stanowiących strefy ochronne – teren ochrony bezpośredniej ujęcia. Przewidywana lokalizacja
otworów wiertniczych:
•
•
•

otwór S-Ibis3 – dz. nr: 130/42 obręb Grodzisko;
opcjonalnie dz. nr 135/43
otwór S-IIbis2 – dz. nr: 116/14 obręb Grodzisko
opcjonalnie dz. nr 139/20, 114/20, 118/14;
otwór S-IIIbis2 – dz. nr: 4843, obręb Olesno.
Miejsce wykonania projektowanych otworów wiertniczych przedstawiono na zał. 2,

3 i 4. W przypadku zmiany docelowego zagospodarowania lub wystąpienie kolizji dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych otworów ujęcia w granicy własności obejmującej działki wskazane jako opcjonalne miejsce lokalizacji.
Teren lokalizacji otworów awaryjnych ujęcia „Wysoka” jest zagospodarowany
trawnikiem i realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinania drzew lub krzewów.
Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych otworów należy wyznaczyć je
w terenie oraz sporządzić geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji z określeniem rzędnej
terenu w miejscu wiercenia. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną z określeniem współrzędnych XY i rzędnej otworu.
4.2. Zapotrzebowanie na wodę
Projektowane otwory awaryjne docelowo będą eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia [12]. W związku z tym planuje się, że ich wydajności będą odpowiadały wydajnościom otworów podstawowych, czyli:
•
•
•

otwór S-Ibis3 – 50 m3/h
otwór S-IIbis2 – 50 m3/h
otwór S-IIIbis2 – 70 m3/h
4.3. Wielkości dopływów wody do wyrobiska oraz jakość odprowadzanej wody
Na etapie projektu robót geologicznych przewiduje się, że dopływy do otworu bę-

dzie nieco wyższy od wykazanego we wcześniejszym rozdziale zapotrzebowania na wodę
co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i pomiarowe-
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go. Przewiduje się, że dopływ do projektowanych otworów awaryjnych nie przekroczy
60 m3/h dla otworów S-Ibis3 i S-IIbis2 oraz 80 m3/h dla otworu S-IIIbis2.
Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego następować będzie
na powierzchnię terenu, gdzie woda ulegnie rozsączeniu do gruntu. Odprowadzenie wody
z pompowania badawczego otworów hydrogeologicznych wymaga dokonania zgłoszenia
wodnoprawnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne [I].
Przewiduje się, że jakość odprowadzanej wody będzie zbliżona do opisanej w rozdziale
3.4. Generalnie będzie to woda klasy II-III, przy czym pogorszenie jakości będzie wynikać
tu głównie z podwyższenia zawartości żelaza i manganu. Odprowadzenie wody o takiej jakości nie wpłynie znacząco na jakość środowiska gruntowo-wodnego.
4.4. Izolacja horyzontów wodonośnych
Podczas wykonywania otworów hydrogeologicznych należy szczególną uwagę
zwrócić na właściwą izolację poszczególnych poziomów wodonośnych. Izolację taką wykonuje się poprzez cementowanie lub iłowanie wcześniej zapuszczonych do odpowiedniej
głębokości kolumn rur okładzinowych, w taki sposób, aby nie wystąpiło przemieszczenie
się wód poza rurami oraz ich zanieczyszczenie.
Ponieważ przewidziany do ujęcia poziom wodonośny czwartorzędowy jest pierwszym od powierzchni nie projektuje się izolacji poziomów wodonośnych. Zaprojektowano
natomiast izolację strefy przypowierzchniowej kolumny filtrowej z wykorzystaniem ilastego materiału uszczelniającego np. compactonitu.
4.5. Profil geologiczny, wiercenie i zafiltrowanie
Profil geologiczny poszczególnych otworów ustalono na podstawie profilu otworów podstawowych ujęcia. Przewidywana głębokość maksymalna projektowanych otworów to 50 m, jednak jeśli wcześniej wystąpią utwory słaboprzepuszczalne lub ilaste triasu
to docelowa głębokość otworów może ulec zmniejszeniu. Przy wyznaczaniu głębokości
oparto się na dostępnych danych archiwalnych (zał. nr 12).
Przewidywany profil geologiczny w miejscu wiercenia otworów przedstawiono na załącznikach 9, 10 i 11.
Podane w dalszej części zalecenia dotyczące wykonania i zafiltrowania dotyczą
wszystkich otworów z uwzględnieniem różnic w posadowieniu rur osłonowych oraz długości odcinków filtra wynikających ze zmiennej budowy geologicznej.
Przewidywane zarurowanie:
0,0 - 15/30 m - rury stalowe 20” usunięte po zakończeniu wiercenia,
0,0 - 50,0 m - rury stalowe 18” usunięte po zakończeniu wiercenia.
v. 1.0
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Wiercenie otworów należy prowadzić systemem obrotowo-udarowym w rurach
osłonowych bez stosowania płuczki wiertniczej. Wiercenie należy rozpocząć w rurach 20”
do głębokości 15-30 m (strop warstwy wodonośnej). Dalsze wiercenie można prowadzić
nadal w rurach 20” lub wprowadzić do otworu dodatkową kolumnę rur 18”.Po osiągnięciu
spągu warstwy wodonośnej należy wykonać w utworach spoistych podwiert na ok. 6 m
i wiercenie należy zakończyć. Jeśli zostaną stwierdzone odmienne warunki geologiczne, to
dla osiągnięcia celu robót geologicznych, w porozumieniu z geologiem dozorującym roboty geologiczne, można podjąć decyzję o spłyceniu otworu.
Po odwierceniu otworu należy wprowadzić do niego kolumnę filtrową PCV
315/300 mm z częścią czynną w postaci filtra szczelinowego o wstępnie przyjętej szerokości szczeliny SW=1,0/1,5 mm. Dokładną konstrukcję kolumny filtrowej należy ustalić po
odwierceniu otworu i dostosować ją do stwierdzonego profilu geologicznego.
Zaleca się instalację w wykonanych otworach dodatkowych rurek piezometrycznych z rur PCV 42/35 mm umożliwiających wykonywanie pomiaru zwierciadła wody poza
kolumną filtrową.
Wokół kolumny filtrowej należy wykonać obsypkę ze żwiru o granulacji dobranej
do wykształcenia warstwy wodonośnej do głębokości 10,0 m. Następnie do powierzchni
należy

wykonać

uszczelnienie

np.

kompaktonitem.

Schematyczną

konstrukcję

poszczególnych otworów awaryjnych przedstawiono na zał. nr 9, 10 i 11.
Ostateczną decyzję o sposobie zafiltrowania poszczególnych otworów należy podjąć po odwierceniu ich do docelowej głębokości i uzgodnieniu z pełniącym dozór geologiem.
4.6. Pompowanie oczyszczające
Po zakończeniu prac wiertniczych i zabudowaniu w otworach kolumn filtrowych
należy wykonać pompowanie oczyszczające, z wydajnością ok. 50-80 m3/h. Wstępnie czas
pompowania oczyszczającego jednego otworu ustala się na 12-24 godziny.
Pompowanie oczyszczające należy zakończyć po uzyskaniu na wylocie wody bez zawiesiny. Następnie otwór należy zdezynfekować np. podchlorynem sodu w ilości 600 g na 1 m3
objętości wody w studni i pozostawić otwór na min. 24 godziny.
4.7. Badania
4.7.1. Pompowanie sprawnościowe
Dla określenia sprawności studni projektuje się wykonanie w każdym z otworów
pompowania jednostopniowego, powtarzalnego w 3 równoczasowych cyklach ze wzrastav. 1.0
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jącą wydajnością (tzw. test studni). Wyniki uzyskane z tak przeprowadzonego pompowania
pozwolą na określenie parametrów technicznych każdego z otworów oraz interakcji studnia-warstwa wodonośna. Ostatni cykl pompowania w każdym z otworów zostanie wydłużony do 6 godzin w celu osiągnięcia warunków quasi-ustalonych, co pozwoli na obliczenie
parametrów hydraulicznych warstwy wodonośnej w rejonie ujęcia.
W trakcie prowadzenie pompowania sprawnościowego i zasobowego należy min. 24 godz.
wcześniej wyłączyć z eksploatacji studnię istniejącą na danym polu eksploatacyjnym.
Dla poszczególnych otworów wydajności kolejnych stopni pompowania należy dobrać na podstawie wyników pompowania oczyszczającego. Wstępnie określa się, że projektowane krótkotrwałe pompowanie jednostopniowe, powtarzalne będzie przeprowadzone
w cyklach 1-2 godzinnych z maksymalnymi wydajnościami:
otwór S-Ibis3
– QI= 18 m3/h
otwór S-IIbis2 – QI= 18 m3/h
otwór S-IIIbis2 – QI= 25 m3/h

QII= 35 m3/h
QII= 35 m3/h
QII= 50 m3/h

QIII= 55 m3/h
QIII= 55 m3/h
QIII= 75 m3/h

4.7.2. Pompowanie zasobowe
Ostatni stopień pompowania sprawnościowego należy przedłożyć do min. 24 godzin (do uzyskania warunków quasi-ustalonych) dla określenia wydajności i parametrów
eksploatacyjnych otworów.
4.7.3. Pobór prób wody
W końcowej fazie pompowania zasobowego z otworów należy pobrać próbę wody
do analizy fizyczno-chemicznej.
Proponowany zakres analizy przedstawiono poniżej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mętność - mg/l SiO2
Barwa - mg/l Pt
Zapach
Odczyn pH
Przewodność µS
Amoniak - mg/l NNH4
Azotyny - mg/l NNO2
Azotany - mg/l NNO3
Chlor wolny - mg/l Cl
Żelazo ogólne - mg/l Fe
Mangan - mg/l Mn

•
•
•
•
•
•
•

Zasadowość - mg/l HCO3
Twardość ogólna mv/l CaCO3
Siarczany - mg/l SO4
Magnez - mg/l Mg
Potas - mg/l K
Sód - mg/l Na
Wapń - mg/l Ca

W powyższym wykazie grubą czcionką wyróżniono podstawowe parametry wody
wymagane wg Rozporządzenia [C]. Pozostałe parametry pozwalają na wykonanie
bilansu jonowego analizy i ich oznaczenie jest zalecane z uwagi na określenie typu chemicznego wody.
v. 1.0
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Ponieważ woda pobierana z ujęcia ma służyć do zasilania wodociągu gminnego
należy pobrać również próbę wody dla zbadania parametrów mikrobiologicznych w zakresie:
Escherichia coli
Enterokoki
Bakterie grupy coli
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

•
•
•
•

4.8. Badania i obserwacje terenowe
Częstotliwość pomiaru zwierciadła wody podczas pompowania sprawnościowego
i pomiarowego przedstawiono w tabeli 1. W przypadku przerwy w pompowaniu (brak prądu, awaria pompy) pomiary zwierciadła wody należy rozpoczynać według schematu z tabeli 1.
Tabela 1. Częstotliwości pomiaru zwierciadła wody.

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

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.
Obserwacje położenia zwierciadła wody w trakcie pompowania należy również
prowadzić w wyłączonym z eksploatacji otworze studziennym.
4.9. Kartowanie sozologiczne
W projektowanym otworze przewiduje się ujęcie pierwszego, użytkowego piętra
wodonośnego częściowo odizolowanego od powierzchni terenu warstwą utworów słaboprzepuszczalnych. Stąd kartowanie sozologiczne zostanie ograniczone do inwentaryzacji
najbliższych obiektów mogących potencjalnie niekorzystnie oddziaływać na wody podziemne.
4.10. Prace geodezyjne
W miejscu realizacji robót geologicznych należy określić rzędną terenu oraz kryzy
wszystkich otworów w dowiązaniu do reperu państwowej sieci geodezyjnej lub punktu
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o znanej rzędnej. Należy również określić współrzędne otworów w państwowym układzie
współrzędnych oraz wykonać szkic geodezyjny wytyczenia otworu.
4.11. 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 litologicznie,

•

z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości, co 3 m,

•

z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 2 m.
Według Rozporządzenia [F] próbki gruntu pobierane do sporządzenia dokumentacji

hydrogeologicznej są próbkami czasowego przechowywania. Wykonawca robót geologicznych zobowiązany jest do przechowywania próbek w magazynie do czasu zatwierdzenia
dokumentacji hydrogeologicznej.
4.12. Likwidacja otworu
W przypadku wystąpienia awarii wiertniczej lub innych okoliczności powodujących konieczność zlikwidowania wierconych otworów likwidację taką można przeprowadzić wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejności warstw. W przypadku braku urobku
otwory zlikwidować należy pospółką. Jeśli w likwidowanych otworach wystąpi kilka
warstw wodonośnych, należy odizolować je od siebie przy pomocy iłowania lub cementowania. Przypowierzchniowy odcinek otworu od głębokości 5 m należy zacementować pozostawiając na powierzchni terenu tzw. świadka. Całość prac związanych z likwidacją
otworu powinna być prowadzona pod dozorem uprawnionego geologa.
4.13. Dokumentacja
Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia projektowanych robót oraz wyniki badań laboratoryjnych zostaną zawarte w dodatkach do
dokumentacji hydrogeologicznej [7]. Dodatki te zostaną przekazane właściwemu organowi
administracji geologicznej – Marszałek Województwa Opolskiego, celem zatwierdzenia.
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4.14. Harmonogram prac
Przewidywany harmonogram realizacji prac geologicznych dla 1 otworu awaryjnego przedstawiono w tabeli 2:
Tabela 2. Harmonogram prac
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.

Z uwagi na planowane rozłożenie w czasie wykonywania poszczególnych otworów awaryjnych ujęcia „Wysoka” przewiduje się, że zakończenie prac objętych projektem nastąpi nie później niż do dnia 31 listopada 2023 r.
4.15. Zadania dozoru geologicznego
W trakcie prowadzenia prac objętych projektem do zadań dozoru geologicznego należy:

v. 1.0

•

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 prawidłowego rozwiązania zadania geologicznego,

•

korygowanie projektowanych wielkości Q i S oraz czasu pompowania,

•

kontrola prawidłowości prowadzenia próbnego pompowania z wprowadzeniem danych do dziennika pompowania,

•

pobór prób do badań bakteriologicznych i fizyczno-chemicznych wraz z dostarczeniem do laboratorium,

•

kontrola prowadzenia obserwacji stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu
pompowania,

•

decyzja o wykonaniu kolejnych otworów ujęcia w zależności od uzyskanej wydajności w pierwszym i drugim otworze.
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5. WPŁYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA ŚRODOWISKO I ZASADY BHP
5.1. Ochrona środowiska
Projektowane roboty geologiczne niosą ryzyko zagrożenia dla środowiska w wyniku nieumiejętnie wykonywanych robót. Gwarancją wyeliminowania zagrożenia jest wykonanie 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 środowiska 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 szczelność przewodów paliwowych, aby wykluczyć niekontrolowane przecieki substancji ropopochodnych.
Przed przystąpieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona poza obrębem zestawu wiertniczego na potrzeby późniejszej rekultywacji. Po zakończeniu robót wiertniczych dół urobkowy zostanie
zlikwidowany 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
prace wiertnicze należy wykonywać z wykorzystaniem zbiorników na odpady płuczkowe,
co uniemożliwi przedostanie się niebezpiecznych substancji do środowiska. Wykorzystywana do wierceń płuczka wiertnicza powinna mieć skład zapewniający biodegradowalność
niebezpiecznych substancji mogących skazić środowisko.
Wykonywanie projektowanych robót nie będzie w znaczący sposób ujemnie oddziaływało 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 wykonanych otworów w zamierzony sposób nie przewiduje się wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko.
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5.2. Wpływ robót na obszary chronione w tym obszary Natura 2000,
o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano poza terenami obszarów cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk zwierząt i ptaków. W odległości do 10 km od przedsięwzięcia
występują następujące tereny chronione:


SOO NATURA 2000 Szumirad PLH160020 - odl. ok. 10,0 km.

Inne tereny chronione to


Rezerwat „Kamieniec” - odl. ok. 10,0 km;



Rezerwat „Cisy koło Sierakowa” - odl. ok. 10,0 km;



Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” - odl. ok. 5 km.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, przewidywany zasięg oddziaływania, zasto-

sowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych podczas realizacji
i eksploatacji nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na obszary chronione.
5.3. Zasady BHP
W trakcie prowadzenia prac przy wykonywaniu robót geologicznych należy stosować odnośne przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25
kwietnia 2014 r. [D] 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 bezpieczeństwu zatrudnionych osób lub otoczeniu.
4. Prace związane z montażem, przemieszczaniem i demontażem wiertnic, wież wiertniczych 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 użyciem siłowników hydraulicznych kontroluje się stan techniczny siłowników.
6. Zrzucanie bez ostrzeżeń jakichkolwiek przedmiotów na ziemię przez pracowników pracujących na wysokościach jest niedopuszczalne.
7. Otwór wiertniczy, w którym roboty wiertnicze zostały czasowo lub trwale wstrzymane
należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
v. 1.0
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8. Nawiercone w otworze wiertniczym nadległe poziomy wód izoluje się przez zarurowanie 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 wykorzystania, z przeprowadzonej likwidacji otworu wiertniczego sporządza się dokumentację geologiczną.
10. Likwidację otworu lub odwiertu wykonuje się w sposób zapewniający szczelną izolację
poziomów wodonośnych.
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sposób zamknięcia wód
schemat zarurowania i zafiltrowania

Przewidywane
narzędzia
wiertnicze
(rodzaj i średn.)

2,5
5,0

Rury osłonowe
20" usunięte

10,0

10,0

22,5

20,0

Kolumna
piezometryczna
PCV 42/35
z filtrem
szczelinowym

18,0 m

Czwartorzęd

17,5

28,0 m

15,0

Glina piaszczysta,
szaro-rdzawa

Rura nadfiltrowa
PCV 315/300

Świder rurowy, łyżka klapowa
pod rury 20" (508 mm)

Compactonit

7,5

22,5
25,0

25,0

25,5
25,5 m

30,0

Rury osłonowe
18" usunięte

32,5

Obsypka żwirowa
2-3 mm

Piasek średnioziarnisty
z otoczakami

FIltr szczelinowy
PCV 315/300
SW=1,5 mm

6,0 m

37,5

15,0 m

34,0

35,0

39,0

42,5

43,0

3,0 m

40,0

40,0
Piasek ze żwirem
i otoczakami

47,5

Rura podfiltrowa
PCV 315/300

49,0

50,0

6,0 m

44,0

45,0

Świder rurowy, łyżka klapowa
pod rury 18" (457 mm)

28,0
6,0 m

27,5

Glina piaszczysta,
szaro-brazowa
49,0

Uwaga: podany profil, głębokości
"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82
zarurowania, konstrukcję otworu
Projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnych otworów
oraz kolumny filtrowej podano
poszukiwawczych za wodą dla ujęcia wód podziemnych
przykładowo i mogą one ulec
w miejscowości Wysoka koło Olesna
zmianie.
Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel
listopad, 2018 r.
Dopuszcza się przegłębienie
Opracował:
mgr
inż.
Dorota
Hermańska-Nikiel
listopad, 2018 r.
otworu do 50 m.
Dokładna konstrukcja otworu
Zał. nr
SKALA
Schematyczna konstrukcja otworu
zostanie ustalona po stwierdzeniu
wiertniczego S-IIbis2
1:250
10
rzeczywistego profilu.

2,5
Rury osłonowe
20" usunięte

5,0

Glina piaszczysta,
szaro-rdzawa

Compactonit

7,5
9,0

22,5
25,0
27,5
30,0
32,5

Piasek średnioziarnisty
z domieszką żwiru, szary

22,0

Obsypka żwirowa
2-3 mm

26,0

27,0
FIltr szczelinowy
PCV 315/300
SW=1,5 mm

Piasek ze żwirem, szary

33,0

35,0
37,5

22,0 m

20,0

Czwartorzęd

20,0

Rura nadfiltrowa
PCV 315/300

15,0 m

17,5

12,0

Piasek drobnoziarnisty
i średnioziarnisty, szary

6,0 m

15,0

12,0 m

Kolumna
piezometryczna
PCV 42/35
z filtrem
szczelinowym

6,0 m

22,5

Rury osłonowe
18" usunięte

36,0
37,0

3,0 m

10,0

10,0

37,0

42,5

43,0

40,0

Trias

Rura podfiltrowa
PCV 315/300

6,0 m

Mułowiec, szary

40,0

Miejsca
poboru prób

Świder rurowy, łyżka klapowa
pod rury 20" (508 mm)

Piasek drobnoziarnisty,
ciemnożółty

Przewidywane
narzędzia
wiertnicze
(rodzaj i średn.)

Świder rurowy, łyżka klapowa
pod rury 18" (457 mm)

5,0

Zgeneralizowany profil geologiczny

Stratygrafia

Głębokość w metrach
poniżej terenu

Profil litologiczny
(graficznie)

Poziom wód podziemnych w metrach poniżej
terenu:

SKALA 1:250

Głębokość zawieszenia pompy jej typ
(rysunek konstrukcyjny)
sposób zamknięcia wód
schemat zarurowania i zafiltrowania

Ił, ciemnobrunatny
43,0

45,0
47,5
50,0
Uwaga: podany profil, głębokości
"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82
zarurowania, konstrukcję otworu
Projekt robót geologicznych na wykonanie awaryjnych otworów
oraz kolumny filtrowej podano
poszukiwawczych za wodą dla ujęcia wód podziemnych
przykładowo i mogą one ulec
w miejscowości Wysoka koło Olesna
zmianie.
Opracował: mgr inż. Grzegorz Nikiel
listopad, 2018 r.
Dopuszcza się przegłębienie
Opracował:
mgr
inż.
Dorota
Hermańska-Nikiel
listopad, 2018 r.
otworu do 50 m.
Dokładna konstrukcja otworu
Zał. nr
SKALA
Schematyczna konstrukcja otworu
zostanie ustalona po stwierdzeniu
wiertniczego S-IIIbis2
1:250
11
rzeczywistego profilu.
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DEcYZJA
Na podstawie art.161 ust,l, W powiążaniu z ań,93
u5t.2 ustawy ż dnia 9 czerwca 2011 r
Prawo geolo8icżne jórnicze (Dz.U. z 2015 r poz.196)
oraz rozporządżenia Mjnistra środowiska
z dnia
8 maja 2014 r. W sprawie uU^utllell!dL]l
dokumentacii lnydro8eolo8icznej

_

i dokumentac.ii 8eolo8icżno_inżynierskiej

{D;.Ulr;;l"; ;;;}4't

zatwieldzam

,,DokUmentację hvdro8eolo8lczną eksploatacyjnych żasobóW
\^ff podziemnych

Wodoclą8u miejsk;eBo W oleśnie
{st,]dnie I Ps.z; 28 aw) sl tisz; sll uisl slirils; sll
ż utwoóW czwartorżędowych W miejscowościacrr
olesno, wysoła, wygod"-8.i'Ót";,o;
prżez zesń pod kierunkiem W kleśta(upr,Beol,
"8r;;;;
Wnioskjem zakładu WodociąóW i Kanaliżacji;

IV-OąZS),

Wroclw,

ol"inierz'-tz-ioti r'zlri-itrińiiro
';r;,,

Ustalone przeż autoóW dokumentacji zasoby
eksploataayjne l^od podziemnych

cżwanorzędowych dla ujęć komunalnych miasta
Olesno, sktadają;;ci

dla

ujęć

ar; z; I a*J,
opr".o""ną

przedłoźoną

z

utwoóW

sii,,!ro"iu'r'.a"On'
28 aw;, Sl bis_zj sll bis; slll bis; Sll aw;2;
r aw; zgrupowany.niJi
"r, '*r,
,,Wygoda", według
rozpożnanja hydrodynari.rn"!o nu gruiril;i;r;i;;;;;;
"]ę.i.',Pr"-"'l ,**"ła''

Ę.,"*,

'tanu

za5oby ekspIoatacyjne ujecia

ąk,,

=

31o

m}hj

liczba otworóW:8

Klasa jakościWody:

określony W

Depresia zwierciadła Wody W Ujęcju

ll;

s*s

typ chemiCzny: tlco3

_

ca

;

=

4,0-8,0 m

ńineralizacja: 21o_35o mg/|

Obsżar za5obowy o powi"rzchniiilĘi
nicach przedstawjonych na zatączniku
nr

3d dokumentacji

Przedstawionę przez autorów^, dołumentacji
wanrnłi hydrogeologiczne ujętego
poztomu wodonośnego, waruŃi §ozologicżne
-or--.r'arl
obszan, zasobowógo
(Wnikliwa
u.ięa
analiza danych archiwa|nych z, ponad 50
letniej eksploatacji
użasadniają brak po'zeby

";,;;;;i;

.T;l"J,i:ilti::H*une

,-troni[ tutz" 'y"r,
l/vyłon"nu
,".#';""hrony połednie.'

Jednocześnie informuię, że nieaktualne
są zasoby eksploaIacYjne ujęi komLrnalnych
miasta
olesna ustalone w dol,umertacjach hvdrogeolo8
cznych rlr.*' i;;;i |;';;;r zatwlerdzonych
decvzjami Prelesa Centrallepo t]rżedu_
ceo|o8il w Warszawe ;
t965 r żnak
KDH/o13/1594/B/6s i z 20 Września .res.rrn]l
xoH/oi3ńóŻr)u,
'i;;;;
...]'i."'.rr,
*";"r"o,
opolskie8o z 31 8rudnia 7g-I4 l znak AGs-oG-427/759/7
4

dokumentacja
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...
W
rozporządzeniu Minjstra srodoWiska
W __:]:"oTa':*:
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oraz

Niniejsża decyzja uwz8lędnia W
całościżądaniastron, stąd nie Wymaga
uzasadnienia,

1i!j10;

od niniejsżej decyz]i sluzy stronie
o
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cyżję Wydat.
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