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1. Informacje wstępne i rodzaj przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych, 

umożliwiających pobór wód podziemnych – studni głębinowych [nr SW-8 i SW9] wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, służących do poboru wód podziemnych na terenie 

na terenie ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Ustce na dz. nr 384/4 i 384/5 

[obręb nr 0009].  

Ujęcie „Rybacka” zaopatruje w wodę do celów socjalno-bytowych i gospodarczych 

mieszkańców i turystów miejscowości Ustka. Obecnie ujęcie miejskie przy ul. Rybackiej 

w Ustce składa się z 8 studni oznaczonych numerami: 1, 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 i 7. Studnie  

2a–7 eksploatują wody piętra neogenu (miocen). Studnia nr 1 bazuje na kredowym piętrze 

wodonośnym. 

Inwestorem są Wodociągi Ustka Sp. z o. o. z siedzibą w Ustce. Nieruchomości 

związane z planowanymi pracami (bezpośrednia lokalizacja) są własnością Gminy Miasto 

Ustka, w administracji Urzędu Miasta Ustka.  

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. jako nadzorujące i zaopatrujące w wodę podziemną Miasto 

Ustka określiły możliwość poboru wody jako niewystarczającą, wobec czego zaistniała 

konieczność wytypowania nowych perspektywicznych obszarów, które zapewnią docelowo 

źródło wody dla Miasta Ustki, jego mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Rozwój miasta jak i 

 tworzenie się nowych ośrodków wypoczynkowych i hotelowych będzie wymagało 

zapewnienia bezpiecznych stałych dostaw wody. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w granicach form ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst 

jednolity.: Dz.U. z 2020r., poz. 55), oraz poza granicami ich otulin. 

Analizowany teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 01 40.MN,U – 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze pensjonatowym. W zapisach ww. 

planu na terenie 01 40.MN,U dopuszcza się lokalizację nowych studni głębinowych wraz 

ze strefami ochrony bezpośredniej. 

Dla wykonania przedmiotowych otworów hydrogeologicznych uzyskano decyzję 

Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11.03.2020r., znak: DROŚ-G.7430.1.2.2020, 

zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych  

z utworów neogenu (miocen) na terenie  ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce”. 

 

2. Podstawa prawna 

Kartę informacyjną sporządzono w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Obowiązek otrzymania decyzji ustanowione jest ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3  października 2008 r. (ustawa ooś). Zakres 

karty informacyjnej wykonano zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy, przedstawiając: rodzaj, 

skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, dotychczasowy oraz planowany sposób 

zagospodarowania nieruchomości, rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji i energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, warianty 

przedsięwzięcia oraz wpływ zamierzonego przedsięwzięcia na obszary podlegające 

ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach uzupełnienia infrastruktury 

technicznej  - wodociągowej, zgodnie z §3 ust. 1 pkt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839), kwalifikowane jest, jako: „73) urządzenia lub 
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zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania 

wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie 

mniejszej niż 10 m3 na godzinę”. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 

ze zm. dalej ustawa OOŚ) inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 72 ust. 1, ustawy OOŚ, uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego wydawanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

 

Przepisy prawne i opracowania stanowiące podstawę prawną opracowania: 

− Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

ustanawiająca ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej  

(Dz. U. WE L 321 z 22.12.2000, str. 1). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 71839). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. 

zm.). 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 

799). 

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

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). 

− Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 

2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.). 

− Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 21). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1841). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911). 

 
 

3. Stan istniejący 

Ujęcia wody podziemnej w Ustce położone są przy ulicy Rybackiej i Zaruskiego. 

Ujęcie wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Ustce  znajduje się na działkach nr: 1477 

(studnia nr 1 i 2a), 1072/36 (studnia nr 3a i 3b), 1072/33 (studnia nr 4), 384/11 (studnia 

nr 5a), 1072/32 (studnia nr 6) oraz 1072/35 nr 7, na terenie Miasta Ustka.  

Stacje uzdatniania wody znajdują się na terenie działek: 

− 1477 obręb 0001 Ustka – SUW przy ul. Rybackiej 

− 2673 obręb 0001 Ustka – SUW przy ul. Zaruskiego 

Studnie nr 2a – 7 eksploatują wody piętra neogenu (miocen), natomiast Studnia nr 1 

bazuje na kredowym piętrze wodonośnym. 
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Ujęcie wody podziemnej zlokalizowane przy ul. Rybackiej pracuje w systemie stałym 

(ciągłego poboru), natomiast studnia ujęcia przy ul. Zaruskiego jest włączana do 

eksploatacji w okresie: czerwiec-sierpień. Ponadto ujęcia pracują w systemie 

automatycznego sterowania pomp głębinowych w dostosowaniu do żądanego ciśnienia 

wody w sieci wodociągowej. 

Eksploatacja ujęcia prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone 

w decyzji nr 625/2015 (znak ŚR-II.6341.150.2015) Starosty Słupskiego dnia 23.12.2015 r. 

oraz zmienione Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z dnia 29.08.2018r., znak: 

GD.ZUZ.3.421.320.2018.ASK. 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z 2018r.: 

 
 

Warunki eksploatacji 

Woda podziemna dla potrzeb zaspokojenia celów socjalno – bytowych, przemysłowych, 

mieszkańców i turystów (sezonowo) miasta Ustka pobierana jest z dwóch ujęć: 

I. Ujęcie wody podziemnej „Rybacka” posiada zasoby eksploatacyjne zatwierdzone 

decyzją AB-VIII-731/19/67/69 z dnia 01.03.1969r. wydaną przez PWRN w Koszalinie, 

w wysokości Q = 224,0 m3/h przy s = 6,0-21,1 m (z utworów mioceńskich) oraz 

Q =80,0 m3/h przy s = 8,15 m (z utworów kredowych). 

• zawiadomieniem z dnia 06.03.2008r. znak: DROS.G.JW-7521-I-02/08 Marszałek 

Województwa Pomorskiego przyjął bez zastrzeżeń dodatek do dokumentacji 

hydrogeologicznej, określający wydajność eksploatacyjną otworu zastępczego nr 5A 

ujmującego wody podziemne z utworów neogenu - miocenu,  

na Qe=57,2 m3/h przy Se = 18,40 m. 

• decyzją z dnia 19.08.2013r. znak: DROŚ-G.7431.1.20.2013 Marszałek 

Województwa Pomorskiego zatwierdził Dodatek nr 2 do dokumentacji 

hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich i kredowych 

w kat. „B” na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej - otwór nr 2a określając 

wydajność eksploatacyjną otworu na Qe = 60 m3/h przy Se = 5,5 m. 

II. Ujęcie wody przy ul. Zaruskiego o zasobach zatwierdzonych decyzją Wojewody 

Słupskiego, znak: OS-XXV-8530-2-5/90 z dnia 22.06.1990r., na Q=102,00 m3/h przy 

S=7,00 m. 

 

Ujęcie „Rybacka” znajduje się w obszarze zasobowym Ustka-Wodnica o powierzchni  

70 km2, dla którego ustalono i przyjęto zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych w wysokości 1820 m3/h przy depresji rejonowej 3,5m tj. 16,1 m n.p.m. 

(decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5305/89 z dnia 

08.09.1989r.). 
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Z dostępnych danych można zauważyć wysoką nierównomierność rozbioru wody oraz 

zwiększone zapotrzebowanie w godzinach porannych w sezonie letnim. Ujęcie „Rybacka” 

w godzinach szczytowych jest eksploatowane z maksymalnym godzinowym wydatkiem, 

przy wspomaganiu sieci ze studni na ujęciu przy ul. Zaruskiego. 

Należy stwierdzić, że w przypadku awarii bądź przestoju studni na ujęciu Zaruskiego, 

przy obecnych wydajnościach studni, ujęcie „Rybacka” w perspektywie najbliższych lat nie 

będzie w stanie zaopatrzyć odbiorców w prawidłowe ciśnienie wody w szczytowych 

godzinach. 

 

 

Rysunek 1 Poglądowa lokalizacja studni SW-8 i SW-9 

 

4. Stan planowany 

4.1. Charakterystyka planowanego działania 

Z uwagi na rozwój  Miasta Ustka, jego walory turystyczne i rekreacyjne, konieczna jest 

rozbudowa ujęcia miejskiego, które zapewni mieszkańcom i turystom stałe dostawy wody 

pitnej. Jest to podyktowane zarówno starzejącym się ujęciem, które posiada w swoich 

zasobach kilka studni, które wymagają lub w niedługim czasie będą wymagały wykonania 

zabiegów rekonstrukcyjnych, jak i zwiększającym się zapotrzebowaniem. Planuje się 

zaprojektowanie dodatkowych otworów eksploatacyjnych, na północ od ulicy Rybackiej 

w rejonie kompleksu leśnego.  

Po analizie Inwestora wskazuje się, że wielkość pozwolenia wodnoprawnego będącego 

sumą wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęć „Marynarki Polskiej” i „Rybacka” wkrótce 

może okazać się niewystarczające dla pokrycia potrzeb rozwijającego się miasta (nowe 

osiedla wielorodzinne, pensjonaty, hotele). W związku z tym wydajności eksploatacyjne 

projektowanych otworów ustala się na poziomie maksymalnych możliwości 

eksploatacyjnych.  

Na potrzeby wyznaczenia optymalnej lokalizacji nowych studni wykonano badania 

geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie 

warunków hydrogeologicznych. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać urządzenia służące do 

poboru wody podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Eksploatowane studnie głębinowe znajdują się na terenie działek o następujących 

numerach ewidencyjnych: 

− SW-8 –dz. 384/4 obręb 0001 Ustka 

− SW-9 – dz. nr 384/5 obręb 0001 Ustka 
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Projektowane prace inwestycyjne rozpoczną się po uzyskaniu wszelkich obligatoryjnych 

pozwoleń. Prace mogą być prowadzone w okresie sprzyjających warunków 

atmosferycznych dla przedmiotowego zakresu prac budowlanych (wiosna, lato, jesień), 

szacowany okres prac to ok. miesiąca. 

 

4.2. Zakres, cechy przedsięwzięcia 

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać dwie nowe studnie - 

urządzenia do poboru wody podziemnej w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który 

polega na ujmowaniu wody, jej późniejsze uzdatnianie w Stacji Uzdatniania Wody 

(odżelazianie, odmanganianiu), a następnie dostarczaniu wody do odbiorców 

indywidualnych i zbiorowych. Woda ze studni będzie transportowana rurociągami do 

SUW, a następnie przy wykorzystaniu kolejnych podziemnych rurociągów, wykonanych 

ze spełniających warunki sanitarne materiałów, do odbiorców. Rurociągi będą umożliwiały 

ciągły przesył wody. 

 

Zakres prac związanych z budową studni: 

−  wykonanie odwiertów, 

−  montaż obudowy studni, 

−  montaż rurociągu tłocznego, 

−  montaż armatury na przewodzie tłocznym, 

−  zainstalowanie pompy głębinowej z instalacją elektryczną, 

−  montaż głowicy studni, 

−  prace porządkowe wokół studni. 

Budowa przedmiotowych studni zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi oraz wymogami przepisów art. 5 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu obudowy studni głębinowej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie prac przygotowawczych, zabezpieczenie instalacji obcych, 

− wykonanie wykopu na odkład pod przewód wodociągowy, 

− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

− ułożenie przewodów wodociągowych rozkopem, montaż armatury – zasuwy z obudową 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− montaż obudowy studni głębinowej łącznie z zasuwą, wodomierzem oraz zaworem 

zwrotnym, 

− wykonanie pompowania próbnego ze studni, 

− wykonanie pompowania oczyszczającego ze studni, 

− wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowych, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− przeprowadzenie płukania sieci, próby ciśnieniowej dezynfekcji, 

− wykonanie badań technologicznych wody, 

− podłączenie przewodów elektrycznych, zasilenie w energię elektryczną i sterowanie 

pompy głębinowej studni, 

− opracowanie dokumentacja powykonawczej i zatwierdzenie zasobów studni. 
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4.3. Skala przedsięwzięcia 

Projektowane roboty będą miały na celu wykonanie dwóch nowych studni ujmujących 

wody podziemne - nr SW-8 i SW-9. 

Przewidywany dopływ wód  

Dane z otworów archiwalnych, zlokalizowanych w rejonie ujęcia, wskazują na możliwy 

współczynnik filtracji na poziomie k = 0,0000925 m/s i dopuszczalną wydajność ujęcia 

w wysokości Q = 36,0 m3/h przy Wariancie I/III oraz w wysokości Q = 99,0 m3/h przy 

Wariancie II/IV. 

Pobór wody na ujęciu będzie odbywał się w zależności od zapotrzebowania – w sposób 

ciągły w szczególności w okresie letnim, bądź poza sezonem studnie pracować będą 

w sposób naprzemienny. 

 

 

Rysunek 2 Ortofotomapa terenu planowanego przedsięwzięcia (gogle.com/maps) 

 

5. Lokalizacja i usytuowanie przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Ustka w powiecie 

słupskim, graniczy ona z gminą wiejską Ustka. Ustka leży u ujścia Słupi do Bałtyku, 

w odległości ok. 17km od Słupska. Jest siedzibą miasta, uzdrowiskiem, miejscowością 

turystyczną i portem rybackim. 

Otwór hydrogeologiczny nr SW-8 zlokalizowany będzie na działce o numerze 

ewidencyjnym 384/4, a otwór nr SW-9 będą zlokalizowany na działce o numerze 

ewidencyjnym 384/5, przy ulicy Rybackiej, w mieście Ustka, gm. Ustka, pow. słupski, 

woj. pomorskie. Obie działki zlokalizowane są we wschodniej części Miasta Ustka, 

w sąsiedztwie granicy z gminą wiejską Ustka.  

Współrzędne geograficzne SW-8 Współrzędne geograficzne SW-9 

X:54° 34’ 57’’ 
Y:16° 52’ 35’’ 

X:54° 34’ 58’’ 
Y:16° 52’ 48’’ 

Teren przedsięwzięcia 
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Otwory hydrogeologiczne SW-8 i SW-9 będą usytuowane naprzeciwko istniejącego 

otworu nr 5a, w odległości około 50 m.  

Ujęcie wody „Rybacka” znajduje się we wschodniej części miasta Ustka. Oddalone jest 

o około 1,0 km od rzeki Słupi i ok. 800 metrów od Morza Bałtyckiego.  

Działki nr 384/4 i 384/5 obręb Ustka, wg MPZP zlokalizowane są na obszarze zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o charakterze pensjonarnym.  

Obszar badań jest mało urozmaicony pod względem hipsometrycznym; rzędne na 

obszarze przedmiotowych działek oraz w najbliższym ich otoczeniu oscylują w granicach 

od 4 m n.p.m. (na południe od ujęcia) do 9 m n.p.m. (na północ od ujęcia). 

Od wschodu i południowego - wschodu, przedmiotowe działki otoczone są obszarem 

niezabudowanym, przechodzącym na południu w teren należący do Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Obszar sąsiadujący z analizowanym na zachód, to tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej w postaci pensjonatów oraz zabudowy wielorodzinnej. Obszar 

na północ od opisywanej działki to tereny zalesione z niewielkim zagęszczeniem domków 

wczasowych. 

 

5.1. Usytuowanie przedsięwzięcia w stosunku do poszczególnych typów obszarów: 

a) zabudowa mieszkaniowa 

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej o charakterze pensjonatowym 01 40.MN,U. 

Najbliższy względem granic działek inwestycyjnych obszar zabudowy mieszkaniowej 

wyznaczony na mapie ewidencyjnej jest zlokalizowany w odległościach: 

• ok. 140 m od granicy działki 384/4; w kierunku południowo-zachodnim (działka: 2676 

obr. Ustka), 

• kolejne znajdują się w odległości co najmniej 150 m, w kierunku północno zachodnim 

(działki: 1034, 1033, 1032 obr. Ustka). 

 

Rysunek 3 Fragment MPZP 

(lokalizacja działek na których mają być zlokalizowane studnie zaznaczone są linią fioletową) 

 
Ponadto zgodnie z obowiązującym mpzp w sąsiedztwie zidentyfikowano: 

− Tereny dróg publicznych dojazdowych - symbol: 12 38.KDD, 

− Tereny infrastruktury technicznej- wodociągi- symbol:  07 39.W 
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− Tereny wód śródlądowych- symbol:  08 41.WS 

− Teren komunikacji, publiczny ciąg pieszo-rowerowy lub publiczny ciąg pieszo jezdny- 

symbol:  03.KDX 

− Tereny eksploatacji złoża torfu leczniczego (borowiny) - symbol:  1.PG 

− Tereny zabudowy usługowej- symbol:  4.U 

− Tereny leśne- symbol:  10 18.ZL 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Zgodnie z danymi umieszczonymi na Hydroportalu KZGW (http://mapy.isok.gov.pl) 

analizowany obszar nie jest objęty szczególnym zagrożeniem powodziowym. 

 
Rysunek 4 Fragment mapy obszarów szczególnie zagrożonych powodzią 

 

c) obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek 

Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach wodno – błotnych. 

Teren inwestycji nie znajduje się przy ujściu rzeki i nie koliduje z siedliskami łęgowymi.  

d) obszary wybrzeży i środowisko morskie 

Inwestycja nie znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego. 

e) obszary górskie lub leśne 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gruntów leśnych.  

f) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych 

− Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana będzie w granicach głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP). 

− Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana będzie w granicach obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

− Planowana inwestycja będzie związana z wyznaczeniem bezpośredniej strefy  

ochronnej ujęć wód. 

W celu zapobiegania pogorszeniu jakości jednolitych części wód przeznaczonych 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, w taki 

sposób, aby w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania, a także ze 

względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane obszary ochronne. 

Ujęcie wzdłuż ul. Rybackiej, złożone z 8 studni wraz z wydzielonymi 

bezpośrednimi strefami ochronnymi stanowią wyodrębnione obszary. 
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g) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliższe obszary chronione to: 

− obszar chronionego krajobrazu Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki – ok. 0,76 km 

w kierunku wschodnim od działek inwestycyjnych 

− Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 – ok. 0,78 w kierunku północnym od działek 

inwestycyjnych 

− Dolina Słupi PLH220052 - ok. 1,02 km w kierunku zachodnim od działek 

inwestycyjnych 

 

h) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 

istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia 

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach, na których zostały 

przekroczone standardy jakości środowiska. 

 

i) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

Działki na których planuje się przedsięwzięcie nie jest wpisany do rejestru zabytków, 

nie znajdują się na nim stanowiska archeologiczne. 

 

 

Rysunek 5 Fragment mapy ze Studium z lokalizacją dóbr kultury 

j) gęstość zaludnienia 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie miasta: 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
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− Liczba mieszkańców: ok. 14 723 osób 

− Powierzchnia: ok. 10,14 km2 

− Co daje gęstość zaludnienia ok. 1452 os./km2 
 

k) obszary przylegające do jezior 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegających do jezior. 

l) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

Planowane ujęcia znajdują się w strefie B ochrony uzdrowiskowej. 

 

m) obszary górnicze 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji występują tereny złożowe. 

 

Rysunek 6 Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów złożowych 

 

 1  - w odległości ok. 135 m od działki inwestycyjnej 

Nazwa obszaru: Ustka 2 

Rodzaj kopaliny: wody lecznicze 

 

 2  - w odległości ok. 100 m od działki inwestycyjnej 

Nazwa złoża: Ustka 

Kopalina: torfy 

Uwagi: granica zasobów bilansowych i pozabilansowych; w złożu udokumentowano 

borowinę. 

Złoże borowiny budują dwa typy torfu: niski i przejściowy. Torf niski reprezentuje torf 

turzycowiskowy składający się z torfu turzycowego oraz mechowo-turzycowiskowy 

zbudowany z torfów mszystych i turzycowo-mszystych. Torf przejściowy reprezentuje 

rodzaj torfowo-mszarny przejściowy zbudowany z torfu torfowcowo-turzycowego. 

Miąższość złoża bilansowego w kat. "B" wynosi 1,50-2,35 m (średnio 1,77 m), a średnia 

miąższość złoża pozabilansowego wynosi 1,16 m. Miąższość wzrasta ku centralnej partii 

złoża, osiągając maksymalnie 2,35 m. Złoże borowiny "Ustka" należy do złóż płytkich, 

czego przyczyną jest rzeźba terenu w fazie tworzenia się torfowiska. Istnieje tu niewielka 

i o łagodnym przebiegu zmienność morfologii dna obniżenia w którym powstawało złoże. 

(Źródło: Aneks do Operatu Uzdrowiska Ustka). 

 

n) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Działki związane z planowanym przedsięwzięciem od strony południowej graniczą 

z wodami powierzchniowymi – rzeką Otocznicą. 

1 

2 

inwestycja 
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Jednolite części wód powierzchniowych: 

Inwestycja położona będzie na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych 

(dalej JCWP) o kodzie: PLRW20001947297 – Słupia od Kamieńca do Otocznicy. Celem 

środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych 

na odcinku cieku istotnego - Słupia od Otocznicy do Kamieńca oraz dobry stan 

chemiczny. 

Zgodnie z art. 56. „Celem środowiskowym dla jednolitych części wód 

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona 

oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co 

najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 

zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego”. 

 

Jednolite części wód podziemnych: 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w granicach jednolitej 

części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200011. Ocena stanu zarówno 

ilościowego jak i jakościowego, wskazuje na stan dobry, bez stwierdzonych zagrożeń dla 

jego osiągnięcia i utrzymania, brak również derogacji w tym zakresie. Celem 

środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny. 

 

Charakterystyka przedmiotowej JCWPd: 

− JCWPd 11 

− Kod UE P- LGW200011 

− Powierzchnia - 3969.1 [km2] 

− Dorzecze - Wisła 

− Ryzyko - niezagrożona 

− Region wodny - region wodny Dolnej Wisły 

− Stratygrafia i typ ośrodka wodonośnego - czwartorzęd (porowy); paleogen-neogen 

(porowy); kreda (porowo-szczelinowy) 

− Cel środowiskowy dla JCWPd - dobry stan chemiczny dobry stan ilościowy 

− Typ odstępstwa - brak 

− Termin osiągnięcia celów środowiskowych - 2015 

− Uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy 

− Wymagania dla elementów fizykochemicznych Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 

(Dz. U. z 2008r. Nr 143 poz. 896) 

 

 

5.2. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologicznych w rejonie 
planowanej inwestycji 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej przyjętej przez J. Kondrackiego obszar 

projektowanych prac położony jest na styku dwóch mezoregionów: Równiny Słupskiej  

i Pobrzeża Słowińskiego, stanowiących część makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego. 

Omawiany teren zlokalizowany jest w odległości około 1 km na wchód od rzeki Słupi  

i ok. 800 metrów na południe od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. 

Powierzchnia Pobrzeża Słowińskiego jest mało urozmaicona, miejscami zupełnie płaska, 

wyrównana przez działalność fal i prądów morskich. Na wschód od Ustki rozciąga się 

klifowy brzeg morski, a na zachód fragment Wydm Modelskich. Równina Słupska stanowi 

kompleks moren fazy gardzieńskiej o wysokości względnej do 35 m, powstałych w okresie 

plejstoceńskim podczas zaniku ostatniego lądolodu. 
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Oś hydrograficzną Równiny Słupskiej stanowi dolina rzeki Słupi wraz z odcinkami 

pradolin przymorskich: Bagnienicy i Gnilnej. Omawiany teren naznaczony jest również 
formami antropogenicznymi na terenie miasta Ustka oraz portu. 

Odczytane z mapy sytuacyjno - wysokościowej dane wskazują, że w miejscu gdzie 

zostaną wykonane otwory  SW-8 i SW-9 rzędne terenu wynoszą około 4,5 – 5,0 m 

n.p.m. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie pomiarów przedstawiających aktualną 

charakterystykę pracy miejskiego ujęcia wody „Rybacka” wraz z pomiarami zwierciadła 

wody w momencie pracy ujęcia oraz w okresie wyłączenia eksploatacji.  

Nr Studni Data 
Wydatek 

[m
3
/h] 

zwierciadło statyczne 
od poziomu gruntu 

[m] 

zwierciadło 
dynamiczne 

od poziomu gruntu 
[m] 

Depresja 
s [m] 

1 13.12.2019 r. 69,0 4,5 11,3 6,8 

2a 07.06.2019 r. 60,4 7,5 12,8 5,3 

3a 09.11.2019 r. 42,1 16,6 23,4 6,8 

3b 12.12.2019 r. 37,5 7,9 20,4 12,5 

4 11.12.2019 r. 65,3 8,0 23,1 15,1 

5a 16.12.2019 r. 45,0 13,7 25,5 11,8 

6 04.10.2019 r. 54,7 7,8 13,7 5,9 

7 29.11.2019 r. 64,5 9,0 24,0 15,0 

 

5.2.1. Budowa geologiczna 

Charakterystyki geologicznej analizowanego terenu dokonano na podstawie analizy 

Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz nr 9 – Ustka) oraz analizy 

otworów archiwalnych nr SW-4 i SW-5a.  

Na analizowanym obszarze występują osady reprezentowane przez utwory 

mezozoiczne – kredy górnej, wykształconej w postaci piaskowców, których strop zalega na 

głębokości od 127,0 do około 151,0 m.  

Powyżej zalega seria oligoceńskich (paleogen) iłów i łupków glaukonitowych 

sedymentacji morskiej.  

Utworami objętymi szczegółową analizą jest seria osadów należących do miocenu 

(neogen), tworzących na badanym terenie użytkową warstwę wodonośną. Lokalnie, 

w ich obrębie można spotkać wkładki węgli brunatnych. Osady te reprezentowane są przez 

naprzemianległe warstwy osadów zastoiskowych z zawodnionymi osadami piaszczystymi. 

Miąższość miocenu na badanym terenie wynosi około 80 m.  

W stropie utworów neogenu zalegają osady czwartorzędowe, reprezentowane przez 

gliny zwałowe fazy pomorskiej zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego oraz 

serie wodnolodowcowych osadów piaszczystych. Miąższość utworów czwartorzędowych 

wynosi na badanym terenie od około 20 m do 75 m. Lokalnie czwartorzęd tworzy głęboko 

wcięte struktury w powierzchnię neogenu. 

Na podstawie opracowanego przekroju hydrogeologicznego przewiduje się wiercenie 

obu otworów SW-8 i SW-9 w 4 Wariantach. Do głębokości 91,0 m p.p.t. (Wariant I/III) oraz 

do głębokości 88,0 m p.p.t. (Wariant II/IV). Zakłada się, że projektowanymi otworami, 

niezależnie od wariantu wiercenia (udarowy, obrotowy) zostaną przewiercone utwory, które 

stratygraficznie należą do czwartorzędu i neogenu. Czwartorzęd reprezentowany jest 

głównie przez gliny zwałowe oraz osady wodnolodowcowe w postaci piasków, 

żwirów i otoczaków. Neogen reprezentowany jest przez nawodnione piaski drobno 

i średnioziarniste oraz mułki. 
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Graficzną interpretację budowy geologicznej przedstawiono na przekroju 

hydrogeologicznym AA’. 
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5.2.2. Warunki hydrogeologiczne 

Charakterystyki warunków hydrogeologicznych na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia dokonano głównie na postawie analizy Mapy Hydrogeologicznej Polski 

w skali 1:50 000 (arkusz nr 9 – Ustka) oraz analizy kart otworów archiwalnych, na 

podstawie których wydzielono trzy użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, 

mioceńskie i kredowe.  

Ujęcie miejskie korzysta z wód podziemnych z poziomu kredy oraz neogenu 

(miocen).  

Kredowe piętro wodonośne eksploatowane jest jednym otworem hydrogeologicznym 

na ujęciu (studnia nr 1/1960r.), ujmuje wody podziemne z obrębu piaskowców kredy górnej. 

Ujmowany otwór zawiera podwyższoną zawartość chlorków, średnio 580 mgCl/dm3. 

Kredowa warstwa wodonośna zalega na głębokości od 127 do 151 m. Obecne studnia 

ujmująca wody poziomu kredowego jest eksploatowana tymczasowo, w trakcie 

wzmożonego zapotrzebowania na wodę, jej średni pobór wynosi 69 m3/h przy depresji 

6,8 m. Współczynnik filtracji ujmowanej warstwy „k” wynosi 0,0001080 m/s.  

Mioceński poziom wodonośny tworzą osady piaszczyste – piaski drobne 

(eksploatowane na ujęciu w Ustce, przy ulicy Rybackiej, otwory nr: 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 i 7). 

Miąższość miocenu na badanym terenie wynosi około 80 m, z czego seria wodonośna od 

około 10,0 m do 50,0 m. Wydajności potencjale studni są zróżnicowane i wynoszą  

od 57,0 m3/h do 114 m3/h. Współczynnik filtracji „k” użytkowej warstwy wodonośnej wynosi 

od k = 0,0000730 m/s do k = 0,00012 m/s.  

Warstwy miocenu zasilane są najprawdopodobniej wskutek przesączania wód 

z poziomu czwartorzędowego, z którym lokalnie mogą pozostawać w więzi hydraulicznej. 

Zasilanie wodami podziemnymi do ujęcia miejskiego następuje lateralnie od strony 

południowej. 

We wschodnim krańcu ujęcia w eksploatowanym otworze hydrogeologicznym nr 5a 

(zgodnie z profilem, który nie jest zbieżny litologiczne z profilem archiwalnym otworu nr 5) 

występuje głębokie wcięcie erozyjne osadów czwartorzędowych w głębsze podłoże, do 

warstwy miocenu, natomiast profil otworu nr 5 wskazuje wyłącznie na miocen. Z uwagi na 

rozbieżność profili na ujęciu nie było można jednoznacznie stwierdzić, czy warunki 

przedstawione w otworze nr 5a mogą być brane za podstawę do opracowywania projektu 

robót geologicznych, dlatego też przedstawiono aż IV warianty wykonania otworów 

hydrogeologicznych. Pomocniczym elementem stały się profilowania geofizyczne, które 

mogą wskazywać na obecność warstwy mioceńskiej w tym rejonie. Natomiast, nie 

rozróżniają one szczegółowo litologii i tym samym nie wskazują co do pochodzenia tych 

utworów (do neogenu, czy też do czwartorzędu). Kontynuacja osadów mioceńskich 

w kierunku ujęcia gminnego w m. Przewłoka, może wskazywać na ich ciągłość (otwory 

archiwalne nr 90117, 90164).  

Wody piętra czwartorzędowego są związane stratygraficzne z piaskami i żwirami 

zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego. W utworach czwartorzędowych 

wydzielono dwa poziomy użytkowe: przypowierzchniowy (gruntowy) oraz międzyglinowy. 

Poziom przypowierzchniowy występuje w obrębie piaszczystych utworów ostatniego 

zlodowacenia oraz w obrębie holoceńskich utworów morskich. Na badanym terenie nie ma 

on znaczenia użytkowego.  

Poziom międzyglinowy jest zlokalizowany na północ od ujęcia dla Miasta Ustki oraz 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie (stwierdzony w otworze nr 5a w strefie stropowej). 

Poziom ten ma znaczenie użytkowe i jest ujmowany nielicznymi studniami w obrębie 

dawnego ośrodka LOT (studnie nieczynne) oraz OW Perła. Strop ujmowanej warstwy 

wodonośnej zalega na głębokości od > 10,0 m (5A) do 75 m ppt. Współczynnik filtracji „k” 
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użytkowej czwartorzędowej warstwy wodonośnej wynosi od 0,0001280 m/s do 

0,0001350m/s.  

Wody użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego są średniej jakości (klasa II 

i IIb), przekraczając zawartości żelaza i manganu. Użytkowa warstwa wodonośna jest 

dobrze chroniona przez nadkład warstw słaboprzepuszczalnych (glin lodowcowych 

oraz mioceńskich mułków oraz iłów).  

Szacuje się, że poziom wodonośny występujący w piaskach średnioziarnistych w spągu 

ze żwirem występował będzie na głębokości od około 50,00 do 70,00 m ppt. 

Ujęcie „Rybacka” znajduje się w obszarze zasobowym Ustka-Wodnica o powierzchni  

70 km2, dla którego ustalono i przyjęto zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych w wysokości 1820 m3/h przy depresji rejonowej 3,5 m tj. 16,1 m n.p.m. 

(decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5305/89 z dnia 

08.09.1989r.). 

Z uwagi na trudną i złożoną budowę geologiczną mogą wystąpić inne warunki, niż te 

które przedstawiono w projekcie robót geologicznych.  

 

5.2.3. Jakość wód podziemnych  

Woda ujmowana na ujęciu wykorzystywana jest do celów konsumpcyjnych, socjalno – 

bytowych oraz gospodarczych. Charakteryzuje się ona dość dobrą jakością i poza 

przekroczoną zawartością żelaza i manganu oraz wartością mętności, odpowiada normom 

zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r., poz. 2294). Ze względu na 

przekroczoną w stosunku do normy ilość związków żelaza i manganu wymaga ona 

uzdatniania. 

W ramach istniejących ujęć prowadzone jest uzdatnianie, które zapewnia skuteczne 

działanie systemu. 

Badania wody surowej będą wykonywane co najmniej raz w roku. Wodę należy pobierać 
z każdego otworu i badać w następującym zakresie: odczyn pH, barwa, zapach, mętność, 
przewodność właściwa, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, wapń, magnez, 

żelazo, mangan, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, siarczany. 

 

5.3. Klimat 

Na terenie Gminy Miasto Ustka dominuje klimat morski, który kształtuje pogodę łagodną, 

wilgotną, bez ostrych wahań temperatury. Lata bywają tu chłodne, a zimy dość ciepłe. 

Charakterystyczną cechą jest opóźnienie pór roku (październik cieplejszy od kwietnia), 

stosunkowo duże i zmienne zachmurzenie oraz obfite opady. Średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi 7,7°C. Natomiast roczna suma opadów mieści się w granicach  

660–760 mm. Wiatry wieją przeważnie z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, 

nanosząc nad ląd powietrze morskie wilgotne i chłodne, o dużej zawartości jodu i soli jako 

aerozoli. W okresie letnim specyficzne dla tej strefy jest występowanie wiatrów dobowych: 

bryzy morskiej wiejącej podczas dnia i bryzy lądowej, wiejącej nocą. Tereny plażowe są 

uprzywilejowane pod względem nasłonecznienia. Strefa występowania topoklimatu plaży 

jest niezwykle atrakcyjna z punktu widzenia balneologicznego, co przyciąga turystów 

i wczasowiczów (źródło: POŚ dla Gminy Miasto Ustka na lata 2019-2022 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2026 roku). 
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5.4. Turystyka 

Ustka charakteryzuje się bardzo wysokimi i zróżnicowanymi walorami turystycznymi, 

co stanowi główną podstawę jej rozwoju jako uzdrowiska i miejscowości wczasowo - 

turystycznej. 

Położenie Ustki nad morzem stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów 

wodnych. Ustka to również miejsce, w którym krzyżują się szlaki turystyki pieszej 

i rowerowej, a pozostałości kultury pruskiej np. budownictwo szachulcowe nawiązujące 

stylem do dawnej wioski rybackiej i charakterystyczne budowle dawnych domów 

zdrojowych (Strategia Rozwoju Miasta Ustka do roku 2020). 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Studium, liczba osób korzystających 

z noclegów na terenie miasta w roku 2008 to 74287 osób, w tym turyści zagraniczni – 3624 

osoby. W ostatnich latach liczba turystów stale rośnie. Szacuje się, że latem do dyspozycji 

gości jest 14,5 tysiąca miejsc noclegowych (http://www.ustka.pl). 

Ruch turystyczny w Ustce charakteryzuje sezonowość (sezon od połowy czerwca do 

połowy września), zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę wypoczynkowo-rekreacyjną. 

W zakresie turystyki uzdrowiskowej obserwuje się szczyt w okresie maj – czerwiec 

i wrzesień - październik, spadek w okresie zimowym.  

Turystyka jest dla Ustki jednym z najważniejszych czynników rozwojowych, stymuluje 

rozwój gospodarczy miasta i otoczenia, także poza sezonem, przez możliwość rozwoju 

podmiotów gospodarczych (głównie z branż turystycznych), tworzenie miejsc pracy dla 

mieszkańców. 

Stan bazy turystycznej w mieście jest niewystarczający, niepozwalający na pełne 

wykorzystanie potencjałów. Wskazywane jest rozbudowanie bazy hotelowej, sportowo - 

rekreacyjnej, budowa infrastruktury dla turystyki rekreacyjnej (źródło: Zmiana – aktualizacja 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka). 

 

6. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

 
Powierzchnie działek inwestycyjnych: 
− 384/4 obr. 0009 Ustka, pow. 0.2531 ha 
− 384/5 obr. 0009 Ustka, pow. 0.2691 ha 

Łącznia powierzchnia działek inwestycyjnych: 0,5222 ha 

Studnie głębinowe, obudowa studni będą zajmowały nieznaczną powierzchnię terenu 
i działek. Wykonanie przyłączy: wodociągowych oraz energetycznych będzie miało 
powierzchnię niezbędną do wykonania wykopu. Pozostała część obszaru nieruchomości 
zostanie użytkowana jak dotychczas. Obszar pozbawiony jest powierzchni utwardzonych. 
 
Powierzchnie planowanych obiektów: 

Jeden otwór studzienny bez obudowy studni, z reguły zajmuje nieznaczną powierzchnię 
terenu – niecały 1 m2, gdyż na powierzchni ziemi wyprowadzona jest tylko kolumna 
eksploatacyjna zabezpieczona głowicą studzienną. W przypadku wykonania naziemnej 
obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez jedną studnię (obudowę) będzie wynosiła 
ok. 2 m2. 

Obudowy są montowane na podłożu z betonu (fundament), wystającym kilka cm ponad 
teren. Podłoże betonowe wykonuje się również wokół rur osłonowych otworów 
do głębokości przemarzania gruntu.  Łącznie na planowane studnie (obudowy) przewiduje 
się zajęcie: ok. 4 m2. 

Teren o powierzchni ok. 30 m2 od obudowy do wyjazdu z działki (do jezdni) zostanie 
umocniony płytami ażurowymi umożliwiając dostęp do obiektu. 
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Planowane jest także wykonanie liniowych podziemnych przyłączy: wodociągowych oraz 

energetycznych. Wykopy pod ten cel nie będą musiały być odwadniane. 

Na terenie przedsięwzięcia występują zakrzewienia, zadrzewienia. Ze względu na 

charakter planowanych prac nie przewiduje się wycinki drzew. W obecnym stanie 

powierzchnię terenu porasta zieleń trawiasta, nie przedstawiająca szczególnych wartości 

przyrodniczych. Planowane prace nie będą prowadzone na obszarach leśnych oraz na 

terenach zieleni urządzonej w postaci parków czy skwerów. Teren ujęcia położony jest 

również poza obszarami specjalnej ochrony ptaków i ochrony siedlisk wyznaczonymi 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami). Inwestycja nie 

spowoduje zniszczenia miejsc rozrodu płazów (ani innych zwierząt), ani potencjalnie 

cennych dla tej grupy zwierząt siedlisk. Na terenie inwestycyjnym brak stałych ostoi 

zwierzyny. Ponadto inwestycja nie spowoduje zniszczenia ptasich gniazd, ani obszarów 

będących cennymi żerowiskami dla ptaków. 

 

 

7. Rodzaj technologii  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie ujęcia wody przy ul. Rybackiej 

w Ustce, planuje się wykonanie dwóch studni głębinowych. do głębokości maksymalnej 88,0 - 

91,0 m, każdy. Otworami zostanie ujęte neogeńskie piętro wodonośne. Otwory zostaną 

wykonane w odległości ok. 40 - 50,0 m od siebie. Przyjmuje się zatem, że budowa geologiczna 

i warunki hydrogeologiczne nie będą się od siebie różnić, dlatego też projektuje się wykonać 
dwie identyczne konstrukcje otworów nr SW-8 i SW-9. 

Z uwagi na niewielkie odległości obu otworów od siebie przewiduje się, że w obu otworach 

wystąpi napięte zwierciadło wody. Zwierciadło wody zostanie nawiercone w zależności od 

wariantu na głębokości od ok. 45 (– 40 do - 76,0) m p. p. t tj. na rzędnej ok. -71,7  m n.p.m., 

natomiast będzie się stabilizować na głębokości ok. 6,7 m p.p.t. tj. na rzędnej ok. -2,4 m n.p.m. 

Lokalizacja otworów została określona przez Inwestora w dostosowaniu do projektowanego 

zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja realizowana będzie wg typowej technologii, powszechnie znanej 

i stosowanej w branży geologicznej, hydrogeologicznej i wodociągowej. Roboty będą 

wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego w zakresie branży. W zależności od 

potrzeb, może być wykorzystany następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych oraz montażowych np.: 

− żuraw budowlany samochodowy, 

− koparką podsiębierna, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 

− inny sprzęt użyty przez wykonawcę w celu prawidłowego wykonania prac, 

− samochód dostawczy, 

− żuraw samochodowy, 

− zespół prądotwórczy przewoźny. 

 
Na podstawie opracowanego na potrzeby Projektu robót geologicznych, przekroju 

hydrogeologicznego rozpatruje się wiercenie obu otworów SW-8 i SW-9 w 4 Wariantach.  

Do głębokości 91,0 m p.p.t. Wariant I/III oraz do głębokości 88,0 m p.p.t. Wariant II/IV. 

Zakłada się, że projektowanymi otworami, niezależnie od wariantu wiercenia (udarowy lub 

obrotowy) zostaną przewiercone utwory, które stratygraficznie należące do czwartorzędu 

i neogenu. Przyjęte powyżej IV warianty są równoważne pod względem oddziaływania. Wybór 

konkretnej metody będzie możliwy na etapie wyboru wykonawcy robót. Natomiast określenie 
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dokładnej głębokości wiercenia jest możliwe dopiero podczas prowadzenia prac – 

prowadzonych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia. 

 

7.1. Wiercenie udarowe WARIANT I i II (W/I i W/II) 

Otwory nr SW8 i SW-9 projektuje się odwiercić udarowo trzema kolumnami rur. Średnicą 

początkową Ø600 mm do głębokości ok. 16,0 m (wariant I lub II) , średnicą Ø 508 mm 

do głębokości ok. 30 m (wariant II) lub 41,0 m (wariant I) i średnicą Ø 457mm do końcowej 

głębokości wiercenia tj. 88,0 m (wariant II) lub 91,0 m (wariant I). 

Wiercenie należy wykonać systemem udarowym. Zmianę kolumn rur wiertniczych  

należy wykonać w utworach spoistych (w glinach) lub w szczelnym korku iłowym.  

Kolumnę filtrów w dwóch otworach projektuje się posadowić na głębokości ok. 90,0 m. 

Zakłada się opuszczenie kolumny filtrowej wykonanej z rur PVC. Grubość ścianek rur zostanie 

dostosowana do głębokości otworu, zgodnie ze specyfikacją producenta. Projektowane 

konstrukcje filtrów dwóch otworów przedstawiają się następująco: 

− rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø250/280 mm; 

− część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru 

Johnsona) o długości 11,0 m (Wariant I) lub 30,0 m (Wariant II) i średnicy zewnętrznej 

Ø250/280 mm; 

− rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm - wyprowadzona do 

powierzchni terenu. 

Rodzaj filtra i/lub typ siatki filtracyjnej zostanie określony na podstawie rzeczywistej granulacji 

utworów przewidzianych do zafiltrowania. Luźną obsypkę należy wykonać wokół rury 

podfiltrowej, filtra oraz aż do spągu utworów spoistych, w każdym z dwóch otworów. 

Podczas filtrowania należy: 

− stale monitorować ilość obsypki i uzupełniać ją w przestrzeni międzyrurowej do poziomu 

zgodnego z projektem geologiczno – technicznym otworu; 

− mierzyć głębokość otworu, w celu sprawdzenia czy nie powstaje w nim zasyp np. na 

skutek zerwania siatki na filtrze. 

 Jednocześnie wraz z obsypywaniem filtra, kolumnę rur pomocniczych Ø457 mm należy 

sukcesywnie podciągać co najmniej do wysokości górnej krawędzi części czynnej filtra.  

Można stosować gotowe obsypki na filtrze o specjalnej gradacji ziarn, dostosowane do 

granulacji warstwy wodonośnej. 

Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowania oczyszczające i pomiarowe. 

W trakcie wyciągania rur, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a rurami eksploatacyjnymi 

należy wypełnić w obrębie utworów spoistych compaktonitem, a w obrębie utworów 

piaszczystych żwirem niegranulowanym. 

Studnie zostaną wykonane z Polską Normą PN-G-02318.  

W zależności od faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych nadzór winien 

skorygować poszczególne elementy zafiltrowania otworu. Granulację obsypki nadzór 

hydrogeologiczny dostosuje do uziarnienia przewierconej warstwy. Rodzaj siatki / szerokość 
szczelin zostanie dostosowana do wielkości ziaren obsypki.  
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr SW-8 i SW-9 wykonany w Wariancie I i II 

przedstawiono poniżej:  

 
  



24 

 

 
� Przewidywane parametry eksploatacyjne projektowanego otworu w W/I, W/III 

Do obliczeń parametrów eksploatacyjnych projektowanych studni przyjęto średnią wartość 
współczynników filtracji z otworów nr SW-4 i SW-5a tj.  k = 0,0000925 m/s. 

Przy długości części czynnej filtra: l = 11,0 m 

przewidywana dopuszczalna wydajność projektowanej studni Qdop = 36,0 [m3/h] 

wartość zasięgu leja depresji dla wydajności dopuszczalnej 

Qdop = 36,0 m3/h otworu wynosi: R = 334,0 m. 
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7.2. Wiercenie obrotowe WARIANT III i IV (W/III i W/IV) 

Otwory nr SW8 i SW-9 projektuje się odwiercić obrotowo, przy użyciu gryzera 

o średnicy 560 mm, do końcowej głębokości wiercenia tj. 88,0 m (Wariant IV) lub 91,0 m 

(wariant III) . 

Wiercenie należy wykonać systemem obrotowym, na prawy obieg płuczki. Stosować 
płuczką polimerową, biodegradowalną. Płuczka po degradacji nie powinna zmieniać 
przepuszczalności w obrębie strefy okołofiltrowej. Powinna posiadać stosowne atesty.  

Kolumnę filtrów w dwóch otworach projektuje się posadowić na głębokości ok. 90,0 m. 

Zakłada się opuszczenie kolumny filtrowej wykonanej z rur PVC. Grubość ścianek rur zostanie 

dostosowana do głębokości otworu, zgodnie ze specyfikacją producenta. Projektowane 

konstrukcje filtrów dwóch otworów przedstawiają się następująco: 

− rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø250/280 mm; 

− część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie filtru 

Johnsona) o długości 11,0 m (Wariant III) lub 30,0 m (Wariant IV) i średnicy 

zewnętrznej Ø 250/280 mm; 

− rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm - wyprowadzona do 

powierzchni terenu. 

Rodzaj filtra i/lub typ siatki filtracyjnej zostanie określony na podstawie rzeczywistej 

granulacji utworów przewidzianych do zafiltrowania.  

Luźną obsypkę należy wykonać wokół rury podfiltrowej, filtra oraz aż do spągu utworów 

spoistych, w każdym z dwóch otworów.  

Podczas filtrowania należy: 

− stale monitorować ilość obsypki i uzupełniać ją w przestrzeni międzyrurowej do poziomu 

zgodnego z projektem geologiczno – technicznym otworu; 

− mierzyć głębokość otworu, w celu sprawdzenia czy nie powstaje w nim zasyp np. na 

skutek zerwania siatki na filtrze. 

 Jednocześnie wraz z obsypywaniem filtra, kolumnę rur pomocniczych Ø457 mm należy 

sukcesywnie podciągać co najmniej do wysokości górnej krawędzi części czynnej filtra.  

Można stosować gotowe obsypki na filtrze o specjalnej gradacji ziarn, dostosowane do 

granulacji warstwy wodonośnej. 

Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowania oczyszczające i pomiarowe. 

W trakcie wyciągania rur, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a rurami eksploatacyjnymi 

należy wypełnić w obrębie utworów spoistych compaktonitem, a w obrębie utworów 

piaszczystych żwirem niegranulowanym. 

Studnie zostaną wykonane z Polską Normą PN-G-02318.  

W zależności od faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych nadzór winien 

skorygować poszczególne elementy zafiltrowania otworu. Granulację obsypki nadzór 

hydrogeologiczny dostosuje do uziarnienia przewierconej warstwy. Rodzaj siatki / szerokość 
szczelin zostanie dostosowana do wielkości ziarn obsypki.  

Projekt geologiczno- techniczny otworu nr SW-8 i SW-9 wykonany w Wariancie III i IV 

przedstawiono poniżej:  
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� Przewidywane parametry eksploatacyjne projektowanego otworu w W/II, W/IV 

Do obliczeń parametrów eksploatacyjnych projektowanych studni przyjęto średnią wartość 
współczynników filtracji z otworów nr SW-4 i SW-5a tj.  k = 0,0000925 m/s. 

Przy długości części czynnej filtra: l = 30,0 m 

przewidywana dopuszczalna wydajność projektowanej studni Qdop = 99,0 [m3/h] 

wartość zasięgu leja depresji dla wydajności dopuszczalnej 

Qdop = 99,0 m3/h otworu wynosi: R = 346,0 m. 
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Pompa głębinowa będzie dobrana do planowanej maksymalnej wydajności, wprowadzona 

do każdego otworu studziennego na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Wysokość 
zamontowania pompy jest uzależniona od warunków hydrogeologicznych. 

Po odwierceniu otworów przewiduje się wykonanie urządzeń wodnych polegające 

na przystosowaniu otworów studziennych do eksploatacji i obejmuje montaż gotowych 

naziemnych obudów typu Lange z armaturą oraz montaż pomp głębinowych z instalacją 

elektryczną. Obudowy są montowane na podłożu z betonu (fundament), wystającym ok. 10 cm 

ponad teren. 

Obudowa studni jest zakończeniem jej górnej części, zabezpieczającym przed uszkodzeniem, 

zanieczyszczeniem i wpływami atmosferycznymi. W obudowie znajduje się zakończenie rury 

osłonowej, głowica (element łączący rurociąg tłoczny pompy głębinowej z przyłączem 

wodociągowym), zasilanie pompy, oraz umieszczone uzbrojenie: m.in. zawory służące do 

zamknięcia przepływu wody w rurociągu doprowadzającym wodę ze studni. Pokrywa obudowy 

posiada zamek zabezpieczający przed jej otwarciem przez niepowołane osoby oraz wlot 

powietrza i kominek wentylacyjny. W obudowach, na rurach wodociągowych, montowane są 

manometry, wodomierze, przepustnice zwrotne, kurki czerpalne do pobierania próbek wody, 

przepustnice zaporowe. W otworach, wzdłuż rur tłocznych pomp głębinowych są montowane 

rurki piezometryczne do pomiarów zwierciadła wody w otworach oraz czujnik „Cluwo”. 

Eksploatacja otworów będzie się odbywać za pomocą pomp głębinowych Hydo-Vacum 

z silnikami elektrycznymi o mocy ok. 20 kW, z wydajnością dopasowaną do stwierdzonych 

warunków. 

Transport wiertnicy, narzędzi wiertniczych, rur, kolumn filtrowych i obsypki będzie się 

odbywał po istniejących drogach. Wszystkie prace zostaną wykonane przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Lokalizacja 

i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót. Możliwą 

lokalizacją zaplecza budowy są miejsca o nawierzchni już utwardzonej, na działkach do których 

Wnioskodawca będzie miał prawo do dysponowania. 

 
 

8. Warianty przedsięwzięcia 

8.1. Wariant zerowy (niepodejmowanie przedsięwzięcia) 

Wariant zerowy jest wariantem, który zakłada, że inwestycja nie zostanie 

przeprowadzona. Nie zostanie wykonana budowa studni nr SW-8 i SW-9, woda ujmowana 

będzie z istniejących studni. 

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie w wodę miejscowości turystycznej, którą 

zaopatruje przedmiotowe ujęcie, przeprowadzenie wariantu zerowego jest niekorzystne. 

Rozpatrywany teren pozostanie w obecnym stanie.  

Nie zostanie zapewniona rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej miasta 

Ustka, co uznaje wariant za niekorzystny dla rozwoju miejscowości i zapewnienia 

bezpiecznej ilości wody dla zaspokojenia potrzeb odbiorców. 

Zgodnie z mpzp, na analizowanych działkach dopuszcza się zagospodarowanie terenu 

funkcją podstawową (tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze 

pensjonatowym) po wcześniejszym wykluczeniu terenu jako przydatnego dla lokalizacji 

studni głębinowych. 
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8.2. Wariant planowany przez Inwestora 

Inwestor planuje wykonanie dwóch urządzeń wodnych, umożliwiających pobór wód 

podziemnych – Studni głębinowych nr SW-8 i SW9 wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną (typu m.in. zasilanie energią elektryczną, rurociągi do SUW), na potrzeby ujęcia 

wód podziemnych w rejonie ul. Rybackiej w Ustce, zlokalizowanych na działkach nr 384/4 

i 384/5 Miasto Ustka Obr. 0001, powiat Słupski, woj. Pomorskie.  

Zakres inwestycji, technologia zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach 

przedmiotowej Karty Informacyjnej. 

W ramach „Wariantu planowanego przez Inwestora” rozpatruje się wiercenie obu 

otworów SW-8 i SW-9 w łącznie 4 „podwariantach”. Do głębokości 91,0 m p.p.t. → Wariant 

I/III oraz do głębokości 88,0 m p.p.t. → Wariant II/IV. Zakłada się wiercenie udarowe lub 

obrotowe. Docelowy efekt wykonania obiektów będzie taki sam – zostaną ujęte wody 

podziemne. Natomiast głębokość studni będzie zależała od rzeczywistych występujących 

warunków hydrogeologicznych.  

Konstrukcja otworu studziennego zależy w znacznej mierze od rodzaju urządzenia 

wiertniczego:  

• wiercenia udarowe – można śledzić na bieżąco ciśnienia hydrostatyczne 

w przewiercanych horyzontach wodonośnych; wiercenie w rurach. 

• wiercenia obrotowe – otrzymuje się jedynie wynik ciśnienia hydrostatycznego przy 

ostatecznej konstrukcji otworu; wiercenie bez rur – ściany otworu utrzymuje płuczka 

wiertnicza. 

Istniejące ujęcie wody podziemnej nie posiada zbiorników retencyjnych w związku 

z czym zachowanie rezerwy w momencie szczytowego sezonowego poboru wody jest 

pożądane.  

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. jako nadzorujące i zaopatrujące w wodę podziemną Miasto 

Ustka określiły zapotrzebowanie jako niewystarczające, wobec czego zaistniała 

konieczność wytypowania nowych perspektywicznych obszarów, które zapewnią docelowo 

źródło wody dla Miasta Ustki, jego mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Rozwój miasta jak i 

tworzenie się nowych ośrodków wypoczynkowych i hotelowych będzie wymagało 

zapewnienia   bezpieczeństwa w wodę. 

Planowany wariant stwarza możliwość swobodnej eksploatacji ujęcia bez szkody dla 

środowiska naturalnego i zasobów wód podziemnych. 

Planuje się wykonanie urządzeń wodnych - studni SW-8 i SW-9 w tej samej technologii, 

co istniejące studnie przy ul. Rybackiej. Studnie o numerach: 1, 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 oraz 7 

zlokalizowane na ujęciu przy ul. Rybackiej posiadają obudowy naziemne typu Lange. Ww. 

obudowa składa się z podstawy betonowej zbrojonej oraz pokrywy wykonanej z laminatu 

poliestrowo-szklanego w całości wypełnionej pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie. 

Pokrywa obudowy wyposażona jest w mechanizm zamykający, kominek wentylacyjny oraz 

ogrzewanie elektryczne zabezpieczające przed zamarznięciem urządzeń wodnych 

znajdujących się pod pokrywą. Wewnątrz obudowy na rurociągu tłocznym zamontowane 

są: 

- manometr, 

- wodomierz, 

- kran do poboru wody. 

W głowicach studni zamontowane są rurki piezometryczne o średnicy Ø32 mm do 

pomiaru poziomu zwierciadła wody, otwór na czujnik Cluwo oraz otwór na kabel. Wewnątrz 

obudów znajdują się także skrzynki elektryczne. Na rurociągu tłocznym zamontowane są 
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pompy głębinowe. We wszystkich studniach pomiar położenia zwierciadła wody 

wykonywany jest automatycznie. 

 

Urządzenia służące do pomiaru poboru wody 

Planuje się wykonanie urządzeń do pomiaru wody w tej samej technologii, 

co w istniejących studniach. W obudowach wszystkich studni, na rurociągach tłocznych 

zamontowane są wodomierze. W stacjach uzdatniania wody wodomierze także są 

zamontowane. Wszystkie pomiary dokonywane są automatycznie. Prowadzony jest 

regularny rejestr produkowanej wody na ujęciach. 

Ujęcia przy ul. Rybackiej oraz przy ul. Zaruskiego pracują w systemie automatycznego 

sterowania pompami głębinowymi w dostosowaniu do żądanego ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej. 

 

Uzdatnianie wody 

Na terenie działki nr 1477, obręb 0001 Ustka, przy ul. Rybackiej zlokalizowana jest 

stacja uzdatniania wody (SUW). Obsługuje ona studnie o numerach: 1, 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 

oraz 7.  

Woda pobrana za pośrednictwem studni nr 8 i 9, również będzie tam kierowana.  

 

Zakres i częstotliwość badań i pomiarów 

Na etapie funkcjonowania studni będą przeprowadzane badania jakości ujętej wody. 

W celu monitorowania jakości wody, zaleca się przeprowadzać raz w roku badania, w 

zakresie fizykochemicznym: odczyn, barwa, zapach, mętność, przewodność, twardość, 
zasadowość, indeks nadmanganianowy, wapń, magnez, żelazo, mangan, amoniak, 

azotyny, azotany, chlorki, siarczany. Wodę należy pobierać z każdej ze studni ujęcia. W 

trakcie eksploatacji ujęcia należy również regularnie dokonywać pomiarów parametrów 

eksploatacyjnych studni: prowadzić rejestr poboru wody z częstotliwością raz na miesiąc 

oraz prowadzić pomiary chwilowej wydajności studni i położenia zwierciadła wody (podczas 

eksploatacji i postoju studni) – cztery razy do roku. 

Realizacja inwestycji będzie zapewniać poszanowanie występujących w pobliżu 

inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich.  

Elementy środowiska takie jak świat zwierzęcy i roślinny, gleba, wody powierzchniowe 

i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury 

z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań nie będą zagrożone ze względu 

na miejsce i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, czy też planowane do wdrożenia 

rozwiązania. 

 

8.3. Wariat  alternatywny - lokalizacyjny 

Na obecnym etapie nie rozpatruje się innych wariantów lokalizacyjnych. 

Ponadto należy podkreślić, że inna lokalizacja studni mogłaby się wiązać się z budową 

nowej stacji uzdatniania wody lub przesyłem wody surowej na dużą odległość do istniejącej 

stacji uzdatniania. Wiąże się to z dużym wzrostem kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych, które w przyszłości będą rzutowały znacząco na cenę wody.   

Realizacja inwestycji w proponowanej lokalizacji pozwoli na zabezpieczenie 

odpowiedniej ilości wody o odpowiedniej jakości dla funkcjonowania mieszkańców 

i turystów w Ustce. 

 

8.4. Wariat  alternatywny - technologiczny 

Na obecnym etapie nie rozpatruje się innych wariantów technologicznych. 
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Wariantem alternatywy technologicznej mógłby być pobór wód powierzchniowych. 

Jednak znaczne oddalenie najbliżej płynącego cieku powierzchniowego o korzystnym 

natężeniu przepływu wody oraz wymaganych parametrów jakościowych skutecznie 

uniemożliwia takie rozwiązanie. 

 

8.5. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się innych wariantów, 

najkorzystniejszym więc będzie wnioskowany wariant. Zakłada on racjonalne rozwiązania 

niepowodujące pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie.  

Przy lokalizacji planowanych dwóch nowych studni głębinowych w Ustce, wzięto pod 

uwagę możliwości terenowe, budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne. Przyjęte 

rozwiązanie technologiczne gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji. Metoda ta jest 

bezpieczna dla środowiska przy zachowaniu zasad postępowania na budowie zgodnie z 

wymogami dla wierceń pod studnie głębinowe. 

Planowane rozwiązania technologiczne stanowią optymalne z możliwych technik i ich 

zastosowanie jest uzasadnione zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i ochrony 

środowiska.  

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary chronione na 

podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym obszary chronione w 

ramach europejskiej sieci Natura 2000.  

Z analizy przedsięwzięcia wynika, że rodzaj planowanego zamierzenia, jego skala oraz 

lokalizacja nie przyczyni się do powstania istotnego czy też znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się 

możliwości wywoływania trwałych uciążliwości powodowanych przez: hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

 
 

9. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 

Projektuje się wykonanie dwóch otworów SW-8 i SW-9 o takiej samej konstrukcji. 

Na obecnym etapie (Projekt robót geologicznych) rozpatruje się 4 warianty wykonania 

otworów (uzależnione od sposobu wykonania odwiertu oraz napotkanych warunków 

geologicznych i hydrogeologicznych).  

Obszar oddziaływania studni (i ujęcia) to zasięg leja depresji, na obszarze którego można 

obserwować obniżone zwierciadło wody podziemnej wywołane poborem wody. 

Planowane studnie będą wchodzić w skład ujęcia wielootworowego, dlatego też 
niezależnie od wybranego wariantu, podczas wspólnej eksploatacji będą na siebie 

oddziaływać, a zasięgi lejów depresji będą się nakładać tworząc depresję rejonową.  

Do niniejszego opracowania dołączono przygotowaną na etapie Projektu robót 

geologicznych mapę hydroizohips z naniesionymi zasięgami lejów depresji poszczególnych 

studni wchodzących  w skład ujęcia. Należy jednak mieć na uwadze, że leje depresji otworu 

SW-8 i SW-9 wynikają z projektowanych konstrukcji, i są wyliczone na podstawie 

archiwalnych otworów geologicznych. Zasięg promienia leja depresji jest zależny od 

osiągniętych wydajności, w analizowanym przypadku przy wydajności 36 m3/h, obl. promień 

depresji wyniesie R = 334 m, natomiast przy wydajności 99 m3/h obl. promień depresji 

wyniesie R = 346 m. 

Z uwagi na złożoną budowę geologiczną, istnieje prawdopodobieństwo nieosiągnięcia 

maksymalnego założonego celu robót geologicznych (dokładne informacje zostaną 

przedstawione w kolejnych etapach administracyjnych dla inwestycji - Dokumentacji 

hydrogeologicznej). 

 



32 

 

Jako obszar oddziaływania całego ujęcia „Rybacka”, na potrzeby przedmiotowego Kip, 

uznaje się maksymalne zasięgi lejów depresji, powstających w wyniku eksploatowania wód 

podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, na obszarze których można obserwować 
obniżone zwierciadło wody podziemnej wywołane poborem wody. Wyznaczenie dokładnego  

zbiorczego zasięgu oddziaływania związanego z nakładaniem się na siebie lejów depresji 

wszystkich studni działających na ujęciu, będzie możliwe po wykonaniu dokumentacji 

hydrogeologicznej oraz po przeprowadzeniu zaawansowanego modelowania określającego 

faktyczne warunki hydrogeologiczne wszystkich studni. 

Na podstawie dostępnych informacji, wynika, że wykonanie dwóch nowych studni 

działających w ramach ustalonych zasobów dyspozycyjnych, nie spowoduje w przyszłości 

zmian na powierzchni terenu, w tym jego osuszania. Warstwa wodonośna jest izolowana 

warstwą nieprzepuszczalnych glin. Pobór wody podziemnej realizuje się z obszaru zasilania, 

który zapewnia odnawialność zasobową wód pobieranych przez wnioskodawcę, 

a prowadzone aktualnie pomiary wskazują na brak negatywnego wpływu prowadzonej 

eksploatacji ujęcia „ul. Rybacka” na lokalne środowisko. 

 

10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem 

Ocena oddziaływania skumulowanego dotyczy łącznego wpływu na środowisko 

planowanej inwestycji z istniejącymi obiektami korzystającymi ze środowiska w rejonie 

lokalizacji przedsięwzięcia. Kumulacja oddziaływań dotyczyć może korzystania z zasobów 

środowiska i zmian przyrodniczych elementów środowiska w miejscu lokalizacji, jak też 
oddziaływania emisyjne na tło akustyczne i sanitarne wpływające na warunki życia ludzi. 

 

Ogólna charakterystyka ujęcia  

Aktualnie ujęcie wody „Rybacka” składa się z ośmiu studni głębinowych, oznaczonych 

numerami: 1, 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 oraz 7.  

W 2008r. została zlikwidowana studnia nr 5, wykonano studnię zastępczą nr 5a. 

W 2013r. zlikwidowano studnię nr 2 i wykonano studnię nr 2a. Charakterystykę ujęcia 

ograniczono do otworów aktualnie eksploatowanych w okresie obowiązującego pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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W zasięgu lejów depresji powstających poprzez eksploatację planowanych studni będą 

występowały inne urządzenia wodne służące do poboru wody podziemnej, korzystające 

z tej samej warstwy wodonośnej co planowany wariant inwestycyjny (urządzenia te wraz 

z planowanymi obiektami stanowią jedno ujęcie wielootworowe – „Rybacka”). 

Każda eksploatacja ujęcia powoduje zmianę warunków środowiskowych, wyrażającą się 

obniżeniem zwierciadła wody, w przypadku nałożenia się na siebie kilku - powstaje 

depresja rejonowa. 

 

Lokalizacja najbliższych studni i ujęć wód podziemnych została przedstawiona poniżej 
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Rysunek 7 Zestawienie najbliżej zlokalizowanych studni i ujęć wód podziemnych  
(źródło:  https://geolog.pgi.gov.pl) [oznaczenia na potrzeby opracowania] 

 
 
 
 

A 

Nazwa  90117-UJĘCIE GMINNE 1 

Głębokość [m] 76 

Rzędna [m n.p.m.] 4.9 

Rok wykonania 2004 

Miejscowość Przewłoka 

Typ obiektu  Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Trzeciorzęd 

 

B 

Nazwa  90164-UJĘCIE GMINNE 1A (2) 

Głębokość [m] 70 

Rzędna [m n.p.m.] 5.4 

Rok wykonania2015 

Miejscowość Przewłoka 

Typ obiektu Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Neogen 

 

C 

Nazwa  90028-PARKING (D.UJ.LOK. D. KORAB) 2 

Głębokość [m] 75 

Rzędna [m n.p.m.] 3.7 

Rok wykonania 1970 

Miejscowość Ustka 

Typ obiektu Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Trzeciorzęd 

 

D 

Nazwa 90049-PARKING (D.UJ.LOK. D. KORAB) 1A 

Głębokość [m] 90 

Rzędna [m n.p.m.] 4.15 

Rok wykonania 1978 

Miejscowość Ustka 

Typ obiektu Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Trzeciorzęd 

 

E 

Nazwa 90070-SZPITAL 1 

Głębokość [m]  72 

Rzędna [m n.p.m.] 6.18 

Rok wykonania 1983 

Miejscowość Ustka 

Typ obiektu Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Trzeciorzęd 

 

F 

Nazwa 90093-DAWNY OŚRODEK SZKOLNO-

KONDYCYJNY LOT 2' 

Głębokość [m]  102 

Rzędna [m n.p.m.] 6.6 

Rok wykonania 1991 

Miejscowość Ustka 

Typ obiektu Otwór 

Przeznaczenie Eksploatacja 

Stratygrafia na dnie Czwartorzęd 
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Na przedmiotowym obszarze nie zostaną przekroczone normy i standardy jakości 

środowiska. Nie będą występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w powietrzu, jak też norm hałasu w środowisku na terenach podlegających 

ochronie akustycznej. Z tego powodu nie będą występowały skumulowane oddziaływania 

na środowisko.  

 

11. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

ETAP REALIZACJI: 

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie zużycia energii elektrycznej w ilości 

niezbędnej do wykonania prac budowlanych. Z uwagi na charakter inwestycji głównym 

źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie pracująca okresowo 

na terenie ujęcia wiertnica o napędzie spalinowym. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę może wynieść około 5 m3 (przez okres trwania 

inwestycji), woda przy realizacji zadania wykorzystana zostanie do celów socjalnych (za 

pośrednictwem beczkowozu lub z istniejącej sieci). 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa – około 60l/d (wykorzystane do napędzania 

urządzeń (silnik urządzenia wiercącego) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 20 kWh – do 

zasilania sprzętów wykorzystywanych w trakcie prac wiertniczych. 

Materiały do budowy zostaną przywiezione na obszar inwestycyjny. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy obudowy studni 

głębinowej łącznie z pompą głębinową, armaturą, przyłączem sieci wodociągowej powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 

aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

 
ETAP EKSPLOATACJI:  

Eksploatacja projektowanych studni wiąże się poborem wód podziemnych w ilości 

dopuszczalnej wynoszącej – w zależności od stwierdzonych warunków w przedziale od ok. 

36 do 99 m3/h. Studnia głębinowa wyposażona będzie w pompę zasilaną energią 

elektryczną. Zakłada się, że moc silnika będzie wynosiła ok. 20 kW. 

 

 

12. Rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia 

12.1. Ochrona przed hałasem 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej 

związany z poruszaniem się pojazdów mechanicznych, głównie samochodów ciężarowych 

wykorzystywanych podczas dostaw materiałów budowlanych, ale także maszyn i sprzętu 

budowlanego. Oddziaływanie to będzie miało również charakter przejściowy i krótkotrwały 

tj. do czasu zakończenia prac budowlanych. 

Transport wiertnicy, sprzętu, narzędzi i materiałów będzie się odbywać po istniejących 

drogach dojazdowych do ujęcia wody. 

Projektowane prace będą wykonywane tylko w porze dziennej. 

Właściwa organizacja pracy umożliwiająca optymalne wykorzystanie maszyn i pojazdów. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 
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Nie przewiduje się emisji hałasu. Hałas powodowany pracą pompy nie będzie 

wyczuwalny (niedokuczliwy). 

W związku z powyższym nie przewiduje się zastosowania rozwiązań chroniących 

środowisko. 

 

12.2. Ochrona powietrza 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Oddziaływanie związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem 

materiałów, dostarczanych na miejsce budowy. Roboty ziemne, w zależności od warunków 

wilgotnościowych powietrza w czasie realizacji prac, mogą spowodować wzrost zapylenia 

powietrza w wyniku przemieszczania się mas ziemnych. Oddziaływanie to będzie miało 

charakter przemijający (okresowy), nie będzie miało większego wpływu na teren poza 

granicami placu budowy. Będzie dotyczyć tylko i wyłącznie etapu realizacji przedsięwzięcia 

do czasu zakończenia prac budowlanych (ok. miesiąca). 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podczas eksploatacji przedmiotowego ujęcia nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do 

powietrza. 

 

12.3. Ochrona gleby 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Prace budowlane mające na celu zainstalowanie urządzeń do poboru wód na otworze 

studziennym oraz prace ziemne związane z wykonaniem przyłącza energetycznego, 

wodociągowego do tych urządzeń spowodują zajęcie i zniszczenie wierzchniej warstwy 

gleby w obrębie lokalizacji studni oraz instalacji energetycznej. Teren ten nie stanowi 

szczególnie cennych terenów zielonych. Pewne zagrożenie dla gruntu i wód gruntowych 

może wystąpić podczas wykonywania prac ziemnych. Stąd prowadzenie tych prac powinno 

odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju 

napędowego z pojazdów i maszyn. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez 

wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach, zagrożenie dla środowiska 

gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne. 

Obszar inwestycji zostanie ograniczony wyłącznie do terenu niezbędnego do wykonania 

planowanych prac. 

Masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę 

możliwości ponownie zostaną wykorzystane (pod warunkiem, że nie przekroczą 

standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych), nadmiar ich 

zostanie oddany firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi 

odpadami. 

Place robót po wierceniu nowych otworów zostaną uporządkowane i przywrócone do stanu 

pierwotnego. 

W przypadku zanieczyszczeń gleby lub ziemi należy przeprowadzić rekultywację 

zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów 

jakości. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podczas eksploatacji zastosowana technologia, zapewni pełną szczelność systemu 

wodociągowego i dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, a użyte 

materiały nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko. Także właściwie prowadzona 

eksploatacja ujęcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do gleb. 
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12.4. Ochrona wód 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego będą prowadzone w sposób 

ograniczający możliwość wycieku substancji ropopochodnych np. poprzez używanie mat 

absorpcyjnych. Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zbiorników wodnych. 

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie z materiałów gwarantujących szczelność, 
wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem 

certyfikaty. 

Nie powodować zmian lub ograniczenia wielkości przepływu w ciekach powierzchniowych i 

wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Należy nie dopuścić do poboru wody (z przedmiotowych urządzeń wodnych) w ilości 

przekraczającej zatwierdzone zasoby eksploatacyjne. 

Należy wykonać szczelną obudowę studni zabezpieczona przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodą podziemną ujętą planowanymi 

otworami studziennymi zaleca się: 

− zapewnić właściwe warunki sanitarne i techniczne w obudowie eksploatowanej studni; 

− w celu ochrony jakości wody podziemnej, powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 

otworów studzienne należy wyprofilować dla zapewnienia odpływu wód opadowych z ich 

bezpośredniego sąsiedztwa i utrzymać w czystości; 

− zaleca się przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji 

tłoczącej wodę z eksploatowanych studni; 

− część działek inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego w razie 

potrzeby obsiać trawą. 

− w operacie wodnoprawnym wyznaczony zostanie teren strefy ochrony bezpośredniej, 

zostanie on ogrodzony i oznaczony. 

 

12.5. Postępowanie z odpadami 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Na etapie prowadzonych prac budowlanych należy zapewnić właściwe i zgodne z 

obowiązującymi przepisami gospodarowania odpadami wytwarzanymi na wszystkich 

etapach inwestycji, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w 

wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko przed 

ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień komunikacyjnych oraz 

zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne 

zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Na etapie eksploatacji nie będą powstawać odpady. 

 

12.6. Ochrona roślin, zwierząt, grzybów, siedlisk przyrodniczych 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Przy pracach prowadzonych w pobliżu drzew, które są nieprzeznaczone do wycinki, 

podjęte muszą być działania: zabezpieczenie pni, koron i systemów korzeniowych drzew 

oraz ręczne wykonywanie prac w bezpośredniej bliskości systemów korzeniowych, 
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nieskładowalnie materiałów budowlanych bezpośrednio pod koronami drzew. Sposoby 

zabezpieczenia drzew: zastosować płotki ogrodzeniowe lub maty ochraniające pień, np. z 

desek na wysokość ok. 2.5 m; w trakcie pracy przy istniejącym drzewostanie zachować 
ostrożność podczas prac ziemnych związanych z możliwością uszkodzenia korzeni drzew - 

poprzez ręczne wykonywanie prac w bezpośredniej bliskości systemów korzeniowych. 

Straty w zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń, przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, nie używać gatunków obcych 

i inwazyjnych. 

ETAP EKSPLOATACJI  

Nie wymaga prowadzenia działań ochronnych. 

 

12.7. Organizacja i lokalizacja zaplecza budowy 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

− lokalizacja poza terenami chronionymi akustycznie, w tym obszarami zabudowy 

mieszkaniowej 

− lokalizacja poza bezpośrednim zasięgiem koron drzew 

− lokalizacja poza terenami podmokłymi oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków 

wodnych 

− lokalizacja zgodnie z zasadą minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego 

powierzchni  

− zapewnienie odbioru odpadów komunalnych oraz sanitarnych z przenośnych kabin Toi 

- Toi 

− miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, 

powinny być utwardzone i uszczelnione oraz wyposażone w maty sorbujące 

− stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany zgodnie z certyfikatem dopuszczenia 

go do użytkowania, w przypadku wystąpienia awarii zabezpieczyć grunt w miejscu 

wykonywania robót przez zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi 

pochodzącymi z uszkodzonych maszyn 

− wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego 

miejsca awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym 

skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego, tj. substancjami 

ropopochodnymi 

− maszyny i urządzenia podczas przerw w pracy wyłączać (unikać pracy urządzenia na 

tzw. biegu jałowym) 

− uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, 

parkingów dla pracowników itp. 

− materiały przywozić na teren inwestycji w sposób sukcesywny. 

 

ETAP EKSPLOATACJI  

− teren zaplecza budowy będzie uporządkowany i przywrócony będzie do stanu 

pierwotnego. 

 

13. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

13.1. Hałas 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 
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W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej związany 

z poruszaniem się pojazdów mechanicznych, typowych tj. maszyny i urządzenia budowlane 

– ich poziom hałasu generowany podczas pracy waha się od 70 do 110 dB.  

Za stacjonarne źródło hałasu na terenie prowadzonych prac można przyjąć wiertnicę, która 

w ciągu 8 godzin czasu odniesienia będzie pracować przy wierceniu studni w jednym 

miejscu. W wiertnicach używanych przy budowie studni głębinowych stosowane są niskie 

prędkości obrotowe, a układ roboczy (wiertło) pracuje w otworze głęboko pod powierzchni 

ziemi, dlatego głównymi źródłami hałasu s silnik hydrauliczny wprawiający wiertło w ruch 

obrotowy i napędzający cały układ silnik spalinowy. Planowana inwestycja zlokalizowana jest 

w oddaleniu od zabudowań mieszkaniowych. Należy zadbać o dobry stan techniczny 

maszyn i urządzeń oraz o ich właściwe wykorzystywanie. Pojazdy i urządzenia w miarę 

możliwości nie powinny być nadmiernie obciążane lub pracować bez potrzeby na jałowym 

biegu. Oddziaływanie to będzie miało również charakter przejściowy i krótkotrwały tj. do 

czasu zakończenia prac budowlanych. 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Nie przewiduje się nadmiernej emisji hałasu. W związku z powyższym nie przewiduje się 

zastosowania rozwiązań chroniących środowisko. 

 

Uwarunkowania prawne 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dopuszczalne wartości poziomu hałasu 

ściśle zależą od charakteru terenu i są związane ze stałym przebywaniem ludzi na tych 

terenach. Poziom hałasu w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 

2014 r., poz. 112).  

Analizowana inwestycja znajduje się w granicach terenów chronionych akustycznie, 

tj. na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o charakterze pensjonatowym. 

W związku z powyższym dopuszczalny poziom hałasu na tym terenie wynosi: 

− w porze dnia - 55 dB (LAeq D - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym) 

− w porze nocy – 45 dB (LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy). 

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] 
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 
LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po 
sobie następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1. 
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska  
b) Tereny szpitali poza miastem  

45 40 

2. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży2)

 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3. 
 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2)
 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

55 45 
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4. 
 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców

3)
 

55 45 

Objaśnienia: 

 Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 

linowych. 

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 

poziom hałasu w porze nocy. 

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców 

pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 

mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

13.2. Zanieczyszczenia powietrza 

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Oddziaływanie związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem 

materiałów, dostarczanych na miejsce budowy. Roboty ziemne, w zależności od warunków 

wilgotnościowych powietrza w czasie realizacji prac, mogą spowodować wzrost zapylenia 

powietrza w wyniku przemieszczania się mas ziemnych. Wystąpi zatem nieznaczna emisja 

zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw oraz niewielki wzrost zapylenia 

w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Należy założyć, że wykorzystywane pojazdy będą 

dopuszczone do ruchu, a zatem będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń w wydalanych spalinach. Stosowane maszyny i urządzenia 

wyposażone w silniki spalinowe powinny charakteryzować się dobrym stanem technicznym i 

spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r. poz. 588). 

Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone oraz eksploatowane na najwyższych 

obrotach. Oddziaływanie to będzie miało charakter przemijający (okresowy), nie będzie miało 

większego wpływu na teren poza granicami placu budowy. Będzie dotyczyć tylko i wyłącznie 

etapu realizacji przedsięwzięcia do czasu zakończenia prac budowlanych. 

 

 

ETAP EKSPLOATACJI 

Podczas eksploatacji przedmiotowego ujęcia nie wystąpi znacząca emisja zanieczyszczeń 

do powietrza. W związku z powyższym nie przewiduje się zastosowania rozwiązań 

chroniących środowisko. 

 

13.3. Ścieki 

Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się powstawania i odprowadzenia ścieków 

bytowych, technologicznych, przemysłowych.  

Ścieki sanitarne podczas realizacji prac będą gromadzone w szczelnych pojemnikach 

toalet przenośnych typu TOI TOI i usuwane przez serwis do tego uprawniony poza teren 

zadania inwestycyjnego. 

Odprowadzania wód opadowych i roztopowych planuje się bez zmian - powierzchniowo 
po terenie działki.  
Zgodnie z mpzp dojścia i dojazdy w miarę możliwości zostaną utwardzone 

drobnowymiarowymi elementami zapewniającymi infiltrację wód opadowych w głąb gleby. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1311), wody opadowe o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających 
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w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi. 

 

13.4. Pola elektromagnetyczne 

Nie będzie oddziaływania pola elektromagnetycznego. 

 

13.5. Substancje niebezpieczne 

Substancje niebezpieczne nie będą wprowadzane do środowiska. 

 

13.6. Inne elementy powodujące uciążliwość 

Brak innych elementów powodujących uciążliwość. 
 
 

14. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na lokalny charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, prowadzonego 

przy zastosowaniu zabiegów i instalacji ochronnych zmniejszających uciążliwość dla 

otoczenia, opartych na zastosowaniu dostępnej wiedzy i możliwie najlepszych technik oraz 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, planowana inwestycja nie będzie 

powodować oddziaływań przekraczających obowiązujące normy. Inwestycja nie spowoduje 

powstania ryzyka transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Odległość planowanej inwestycji od granicy brzegu morskiego ok. 0,8 km w linii prostej 

 

15. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja nie jest położona w granicach obszarów chronionych o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Najbliższymi formami ochrony przyrody są: 

1) Obszary Chronionego Krajobrazu Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki w odległości 

ok. 0,76 km 

2) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 

w odległości ok. 0,78 km 

3) Obszary Natura 2000 Specjalne Obszary OCHRONY Dolina Słupi PLH220052 

w odległości ok. 1,02 km 

 

Ustka położona jest w ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego 

obszarze tzw. „Zielonym Pierścieniu Bałtyku” o cennych elementach w skali Europy (obszar 

węzłowy o znaczeniu międzynarodowym), wskazanym do szczególnej ochrony. Szczególnie 

ważne jest zachowanie i ochrona trwałości obszarów leśnych, korytarzy ekologicznych, w 

tym stanowiących korytarze migracyjne rangi europejskiej (pas przybrzeżny Bałtyku), 

przyrodniczych obszarów chronionych rangi europejskiej - obszary Natura 2000 (ostoje 

ptasie i siedliskowe), wdrażanie wytycznych Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 

(Florencja 2000). 

 

W poniżej przedstawiono obszary podlegające ochronie znajdujące się w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji. 

Forma ochrony przyrody Nazwa  Odległość   
od granic działek Położenie 
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Rezerwaty 

Buczyna nad Słupią - 2,31 km w kier. południowym 

Jezioro Modła - otulina - 5,78 km w kier. zachodnim 

Jezioro Modła - 6,09 km w kier. zachodnim 

Zaleskie Bagna - 8,20 km w kier. zachodnim 
 

Park Narodowy 
Słowiński Park Narodowy - otulina - 10,61 km w kier. wschodnim 

Słowiński Park Narodowy - 13,33 km w kier. wschodnim 
 

Obszary Natura 2000 
Specjalne Obszary Ochrony 

Dolina Słupi PLH220052 - 1,02 km w kier. zachodnim 

Klify Poddębskie PLH220100 - 3,02 km w kier. wschodnim 

Przymorskie Błota PLH220024 - 5,85 km w kier. zachodnim 

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy 
PLH320068 

- 7,37 km w kier. zachodnim 

 

Natura 2000 Obszary 
Specjalnej Ochrony 

Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 - 0,78 km w kier. północnym 

 
Obszary Chronionego 

Krajobrazu 
Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki - 0,76 km w kier. wschodnim  
Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki - 3,16 km w kier. zachodnim 

 

Zespoły Przyrodniczo-
Krajobrazowe 

Ostoja Łabędzi - 1,38 km w kier. północnym 

Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki - 9,42 km w kier. południowym 
 

Użytek Ekologiczny 

siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich 
lub chronionych gatunków 
Powierzchnia [ha]: 1,1500 

- 5,01 km 
w kier. południowo - 

wschodnim 

Bagno Powierzchnia [ha]: 25,5300 - 7,60 km 
w kier. południowo – 

zachodnim 

Bagno Powierzchnia [ha]: 24,5200 - 8,16 km 
w kier. południowo – 

zachodnim 
 

Pomnik Przyrody 

Zeus - drzewo - 1,04 km w kier. północnym 

Gowio - drzewo - 1,05 km w kier. północnym 

Promienie Heliosa - drzewo - 1,25 km w kier. północnym 

Trójząb Neptuna - drzewo - 1,33 km w kier. północnym 

 
Korytarze ekologiczne 

Ustka położona jest w cennym przyrodniczo obszarze, z charakterystycznymi dla 

wybrzeża krajobrazami i formami przyrody, stanowiącymi część Koncepcji Krajowej Sieci 

Ekologicznej ECONET-Polska - obszar węzłowy wybrzeża Bałtyku(2M) - brzeg morski, 

plaże, wydmy, klify, jeziora przybrzeżne, nadmorskie bory bażynowe, ostoje ptaków, 

wielkopowierzchniowe torfowiska wysokie itp., dodatkowo Dolina Słupi; stanowi on krajowy 

korytarz ekologiczny (8k), łączący Wybrzeże Bałtyku z Pojezierzem Kaszubskim. 

Obszar planowanego przedsięwzięcia, na podstawie Mapy korytarzy ekologicznych w 

Polsce opracowanej przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, nie znajduje się na terenie 

głównych korytarzy ekologicznych. Na podstawie dostępnych danych stwierdza się, że 

przedmiotowy teren nie stanowi istotnych lokalnych i regionalnych łączników ekologicznych. 

Zgodnie ze Studium Miasto Ustka leży w obszarze wskazywanym w planie województwa 

jako obszar o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych (Pobrzeże Słowińskie, 

północnozachodni fragment województwa), obejmującym korytarz ekologiczny przymorski -

południowobałtycki rangi krajowej, korytarz ekologiczny doliny Słupi – rangi regionalnej. 

  
Pobrzeże Słowińskie KPn-20A 
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Rysunek 8  Poglądowa lokalizacja inwestycji na tle głównych korytarzy ekologicznych 

 
Ocena wpływu inwestycji na formy ochrony przyrody 

Projektowane zadanie polegające na budowie dwóch studni głębinowych, ze względu na ich 

charakter, nie będzie miało negatywnego wpływu na obszarowe formy ochrony występujące 

w najbliższym sąsiedztwie ujęcia. Mimo wszystko wymaga się, aby zachować szczególną 

dbałość o środowisko, tak aby nie powodować potencjalnych dla niego zagrożeń. 

Na podstawie analizy danych dotyczących zakresu przedmiotu opracowania oraz 

występujących potencjalnych zagrożeń dla ww. obszarów, należy stwierdzić że budowa studni 

głębinowych przy zachowaniu należytej staranności i dbałości o środowisko, nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Pośrednie oddziaływanie emisyjne w fazie realizacji jak i bezpośrednie związane 

z funkcjonowaniem rozpatrywanej inwestycji na obszarowe formy ochrony nie nastąpi z uwagi 

na skalę projektowanej inwestycji. Zaplanowane rozwiązania technologiczno- logistyczne 

zostały dobrane tak, aby przedsięwzięcie w jak największym stopniu było przyjazne dla 

środowiska. 

 
 

16. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 
w transeuropejskiej sieci drogowej 

Nie dotyczy planowanej inwestycji. 

 

 

17. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

„Poważna awaria” zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) - „rozumie się przez to zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.  

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do zakładów w których występują substancje 

niebezpieczne - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r., poz. 138)  

W związku z powyższym można stwierdzić, że w przypadku planowanego 

przedsięwzięcia, nie wystąpi zjawisko tzw. poważnej awarii przemysłowej. 

 

Katastrofa naturalna i budowlana: 

Teren inwestycji nie będzie zlokalizowany się na obszarze górniczym w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2019 r., poz. 868 

ze zm.) i tym samym obszar ten nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych 

zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych. 

Prawidłowy sposób budowy i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie 

powodować awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 

 

Głównymi zagrożeniami wynikającymi z sytuacji awaryjnych mogą być: 
NA ETAPIE BUDOWY: 

− możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
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− zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z eksploatowanych pojazdów mechanicznych 

W celu zapobiegnięcia tego typu awariom i zminimalizowania ich skutków należy: 

− zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed 

możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne, 

− prace ziemne w rejonie ujęcia wód wykonywać ze szczególna ostrożnością, 

− miejsca postojowe dla maszyn budowlanych oraz magazyny paliwa organizować poza 

terenem strefy ochronnej ujęcia, 

− wszelkiego rodzaju prace ziemne wykonywać dopiero po dokładnym zlokalizowaniu 

istniejącego uzbrojenia terenu – należy sprawdzić, czy trasy przebiegu istniejących sieci 

oraz kabli nie uległy zmianom w stosunku do posiadanych przez Inwestora planów 

sytuacyjnych, w razie wątpliwości co do przebiegu uzbrojenia podziemnego należy 

wykonać ręcznie wykopy, 

− prace związane z ewentualnym przełożeniem, wymianą i modernizacją sieci muszą być 
wykonywane i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się 

świadectwem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,  

− do wykonywania i montażu studni wykorzystywać materiały atestowane a rozwiązania 

techniczne i technologiczne zostaną uzgodnione z użytkownikiem uzbrojenia. 

 

NA ETAPIE EKSPLOATACJI 

Nie przewiduje się zagrożeń środowiska o charakterze awaryjnym w związku 

z eksploatacją urządzeń do poboru wody.  

W celu uniknięcia sytuacji awaryjnych należy na bieżąco: 

− utrzymywać w należytym stanie urządzenia i instalacje, 

− zapewnić łatwego dostępu do obiektów wchodzących w skład ujęcia, 

− bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− stale podnosić kwalifikacje pracowników obsługujących. 

Sterowanie pracą pomp odbywa się zdalnie, z rozdzielnicy. W przypadku wystąpienia 

awarii pracującej pompy następuje natychmiastowe włączenie na ujęciu pompy rezerwowej 

i sygnalizowanie awarii. Pompy mogą pracować w trybie pracy automatycznej bądź mogą 

być sterowane ręcznie.  

 

 

18. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko 

 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: 

� pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, 

� użytkowaniem sprzętu budowlanego (naprawa i konserwacja poza terenem inwestycji), 

� funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, 

a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie 

wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych 

W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady związane z prowadzeniem prac 

budowlanych, takich jak roboty ziemne, budowlane, instalacyjne. 

Odpady będą powstawać podczas wiercenia otworów w postaci urobku. Są to naturalne 

materiały, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Z analizy budowy 

geologicznej wynika, że będą to piaski o różnej granulacji, i gliny oraz niewielkie ilości 

mułków. Przy projektowanej konstrukcji otworów, ilość wydobytego urobku z wiercenia 

jednego otworu o gł. ok. 91 m wyniesie około 60 m3 (ok. 100 ton). 
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Odpady pochodzące z odwiertów wody słodkiej (kod odpadu 01 05 04) w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2020, poz. 10) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w 

sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w 

sposób nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110), nie stanowi odpadów niebezpiecznych. 

Odpady te nie są dopuszczone do jakiejkolwiek formy odzysku poza instalacjami 

i urządzeniami do tego przeznaczonymi. W związku z powyższym płuczki i odpady 

wiertnicze muszą być odseparowane przez wykonawcę robót wiertniczych i przekazane do 

przetwarzania uprawnionym podmiotom w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania. 

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady należy w odpowiedni sposób 

zagospodarować lub przekazać do ponownego wykorzystania, lub utylizacji przez 

specjalistyczne firmy. Składowaniu na składowiskach odpadów powinny podlegać 
wyłącznie te odpady, których odzysk bądź unieszkodliwianie nie będzie możliwe z przyczyn 

technologicznych lub było nieuzasadnione ekologicznie bądź ekonomicznie. 

Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, na terenie zaplecza budowy nie będą prowadzone 

prace związane z naprawą i konserwacją pojazdów lub maszyn budowlanych w związku 

z tym nie będą tam powstawały przepracowane oleje. 

 

Tab. Rodzaje wytarzanych odpadów 

Odpad Kod odpadu 

Szacowana 

ilość [Mg] 

(około) 

• Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 01 05 04 200 

• Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,05 

• Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,05 

• Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (odzież robocza, 

rękawice ochronne) 

15 02 03 0,01 

• Żelazo i stal (kształtowniki, druty, gwoździe, wkręty, śruby itp.) 17 04 05 0,05 

• Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  

w 17 05 03 
17 05 04 4 

• Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
niebezpieczne 

17 09 04 0,10 

 

Sposób postępowania z odpadami - wszystkie odpady powinny być zbierane selektywnie, 

czasowo gromadzone w wydzielonym miejscu na utwardzonym podłożu w pojemnikach lub 

kontenerach do tego przystosowanych, poza strefą ochrony studni, a następnie wywożone 

przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Odpady takie jak opakowania z papieru 

i tekstury, tworzyw sztucznych powinny zostać kierowane do odzysku, pozostałe 

przekazane do unieszkodliwienia. Gleba i zmienia powinny być zabezpieczone przed 

rozwiewaniem i wymywaniem, w razie konieczności przez przykrycie szczelnym 

materiałem, może zostać zagospodarowana na terenie działki zaraz po zamontowaniu 

studni - mogą być wykorzystać do wykonania kopca wokół obudowy studni. Po 

zakończeniu robót budowlano-montażowych, teren objęty inwestycją zostanie 

uporządkowany, przywrócony do stanu użytkowego i zagospodarowany zgodnie z 

projektowaną funkcją. 

 

Gospodarka odpadami: musi mieć na celu minimalizowanie ilości odpadów, powstających 

na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związana z:  

− Zapobieganiem powstawaniu odpadów, 
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− Udziałem w organizowaniu systemu zwrotu opakowań wielokrotnego użycia i systemu 

selektywnej zbiórki odpadów - wstępna segregacja opakowań i ich gromadzenie 

w specjalnych pojemnikach lub dostarczenie do punktów zbiórki. 

− Wybieranie produktów z opakowaniami, które mogą być wielokrotne używane. 

W pierwszej kolejności wytwórca odpadów zobowiązany jest do zapobiegania 

powstawaniu odpadów poprzez stosowanie wszelkich możliwych działań ograniczających 

ich wytwarzanie (np. technologie bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowców  

i materiałów) oraz podejmowania działań pozwalających na utrzymanie ilości wytworzonych 

odpadów na możliwie najniższym poziomie, a także uprzednio dokładnie wyliczyć ilość 
potrzebnych materiałów. 

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy segregować  
i magazynować selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podłożu, w oznaczonych 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Zgodnie  

z ustawą o odpadach na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, 

dopuszczalne jest jedynie magazynowanie wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji 

odpadów z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa życia 

zdrowia ludzi. Przy czym należy uwzględnić właściwości chemiczne i fizyczne odpadów  

i zagrożenia, jakie mogą one powodować. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w szczelne sanitariaty, których zawartość będzie 

usuwana przez uprawnione podmioty. Ścieki bytowe powinny być odwożone do najbliżej 

położonej oczyszczalni ścieków. 

 
 

19. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

 

W zakresie planowanego zadania nie występują prace rozbiórkowe dotyczące 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowana inwestycja będzie związana z wykonaniem nowych urządzeń do poboru wód 

podziemnych. 

 

20. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania 

Definicja obszarów ograniczonego użytkowania została zawarta w art. 135 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tworzy się go dla wybranych obiektów, 

w tym m.in. dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, 

trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej oraz 

instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, w sytuacji gdy mimo 

zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem tego obiektu. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności do utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

 
 

21. Strefy ochronne głębinowego ujęcia wody 

Ujęcie miejskie w Ustce jest administrowane przez Wodociągi Ustka Sp. z o.o., znajduje 

się w obszarze zasobowym Ustka-Wodnica, w południowo-wschodniej części miasta, wzdłuż 
ul. Rybackiej i składa się z 8 studni oznaczonych numerami: 1, 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 i 7, które 

wraz z wydzielonymi bezpośrednimi strefami ochronnymi stanowią wyodrębnione obszary. 

Studnie rozmieszczone są liniowo (równoleżnikowo), o kierunku wschód – zachód. 
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Teren wokół obudów każdej studni, jest ogrodzony w sposób trwały oraz oznakowany 

tablicą informacyjną o treści: Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Ustce. 

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony 

 

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

w Rozdziale 6 stanowi, że Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia 

zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych, służy 

ustanawianie: stref ochronnych ujęć wody, zwanych „strefami ochronnymi”. 

Strefa ochronną stanowi ustanowiony, wyznaczony i oznakowany obszar w obrębie, 

którego obowiązują nakazy i zakazy oraz ograniczenia w użytkowaniu gruntów i korzystania 

z wód. 

Strefa ochronna obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo teren ochrony 

bezpośredniej i ochrony pośredniej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się 

użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Dopuszcza się 

ustanowienie strefy ochronnej ujęcia składającej się wyłącznie z terenu ochrony 

bezpośredniej, w przypadku, gdy pozwalają na to warunki hydrogeologiczne, 

geomorfologiczne i zapewniona zostanie niezbędna ochrona ujmowanej wody. 

 

Na terenie ochrony bezpośredniej należy (art. 128 PW): 

1) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się ich do urządzeń służących do poboru wody; 

2) zagospodarować teren zielenią; 

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych 

przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do 

poboru wody; 

4) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

Ponadto teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. 

 
 

TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ 

Zgodnie z „Projektem stref ochronnych ujęć miejskich eksploatowanych na terenie 

Ustki”, opracowanym w 2005r. odstąpiono od wyznaczenia terenu ochrony pośredniej 

ujęcia z uwagi na naturalną izolację warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami 

powierzchniowymi. Eksploatowany wodonosiec w obrębie utworów neogenu jest izolowany 

na ujęciach oraz w strefie dopływu wód do ujęć. Ww. opracowaniu zasugerowano potrzebę 

monitorowania ujęcia oraz brak konieczności ustanawiania terenu ochrony pośredniej 

ujęcia. 
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22. Wpływ na klimat i wpływ klimatu na przedsięwzięcie 

W związku z rodzajem planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 

czynników wpływających na zmianę lokalnego klimatu. Nie planuje się realizacji inwestycji o 

potencjalnie wysokich wartościach emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania ruchu 

drogowego. Inwestycja nie wpłynie na wzrost wilgotności w okolicy. 

Głównym problemem dotyczącym kwestii łagodzenia klimatu są emisje gazów 

cieplarnianych, które w ramach planowanego zamierzenia nie ulegną większej zmianie.  

Inwestycja będzie przystosowana do postępujących zmian klimatu. 

 

Określenie problemów związanych z łagodzeniem klimatu 
Opis problemu Analiza w stosunku do planowanej inwestycji 

• Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 
powodowane przez przedsięwzięcie 

• Dla potrzeb działania przedsięwzięcia nie 
przewiduje się instalacji do produkcji ciepła 

• Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 
powodowane przez działania towarzyszące 
przedsięwzięciu 

• Działania towarzyszące przedsięwzięciu nie będą 
związane z emisją gazów cieplarnianych 

• Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 
powodowane przez transport towarzyszący 
przedsięwzięciu 

• Planowana inwestycja nie będzie związana ze 
wzrostem transportu. 

• Działania skutkujące pochłanianiem gazów 
cieplarnianych 

• Inwestycja nie wpłynie na powierzchnię biologicznie 
czynną na działkach inwestycyjnych 

 

Określenie problemów związanych z przystosowaniem do zmian klimatu 
Opis problemu Analiza w stosunku do planowanej inwestycji 

• fale upałów • Materiały wykorzystane do wykonania inwestycji 
będą odporne na wysokie temperatury 

• Planowane studnie zapewnią wodę ludności w 
przypadku upałów 

• susze spowodowane długoterminowymi 
zmianami w strukturze opadów 

• Studnie nie będą zależne od poziomu wody w 
rzekach 

• Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na 
obszarze szczególnie narażonym na pożary 

• burze i wiatry • Obiekty nie będą zagrożone z powodu burz i silnych 
wiatrów 

• Spadające drzewa nie powinny mieć wpływu na 
planowaną inwestycję, wyjątek stanowi uszkodzenie 
mechaniczne ujęcia  

• ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i 
gwałtowne powodzie 

• Badany teren nie jest zlokalizowany na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią 

• osuwiska • Badany teren nie jest zlokalizowany na obszarze 
zagrożonym przez osuwiska 

 
 

23. Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych 

Planowana inwestycja nie będzie naruszała następujących przepisów odrębnych  

23.1. Ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Na omawianym obszarze obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r., poz. 1841). 

Planowane dwa urządzenia wodne nie będą zlokalizowane na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, w tym poza zasięgiem opracowanych scenariuszy zniszczenia lub 

uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. 
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23.2. Ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Eksploatacja dwóch nowych urządzeń wodnych odbywać się będzie w ramach 

ustalonych zasobów dyspozycyjnych dla ujęcia przy ul. Rybackiej, stąd należy uznać, że 

realizacja inwestycji nie wpłynie na zjawisko suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym wraz z planem 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza stanowią podstawowe dokumenty 

planistyczne w zakresie zarządzania ryzkiem suszy.  

Dokument na etapie opracowania na etapie opracowania Kip (styczeń 2020r., 

dostępny jest Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy Warszawa, dnia 

12.08.2019r.). 

 

23.3. Ustalenia krajowego programu ochrony wód morskich 

Nie dotyczy planowanej inwestycji. 

 

23.4. Ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

Nie dotyczy planowanej inwestycji. 

 

23.5. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Przedmiotowe prace będą prowadzone w obszarze dla którego obowiązują zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 

nr XLI/357/2013 Rady Miasta Ustka dnia 30.12.2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wczasowa i okolice” w Ustce. Działki o nr ewid. 

384/4 i 384/5 (obręb 0001 Ustka) położone są w terenie oznaczonym symbolem MN, U – 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze pensjonatowym. W zapisach 

ww. planu dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć, zatem projektowane roboty nie 

stoją w sprzeczności z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z mpzp: „dopuszcza się na terenie 40.MN,U lokalizację nowych studni 
głębinowych wraz ze strefami ochrony bezpośredniej”. 

 

23.6. Wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do 
rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów 

Planowane prace nie będą zlokalizowane na terenie objętym wpisem do rejestru 

zabytków. 

Zgodnie z obowiązującym mpzp (Rozdział 5 § 8 pkt 3): 

W przypadku, w trakcie przeprowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrycia 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – 

art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami). 

 

23.7. Wymagania stref ochrony uzdrowiskowej  

Planowane studnie znajdują się w strefie B ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z Operatem 

Uzdrowiskowym Uzdrowiska Ustka, w strefie ochronnej "B" zabrania się: 

a. lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów 

skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, 
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b. lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami 

towarzyszącymi, 

c. lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale  elektromagnetyczne 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru 

strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków 

chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska, 

d. wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 

e. pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, 

f. prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących 

stosunków gruntowo-wodnych, 

g. lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, dostawczych i autobusów, 

h. wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C"; 

w strefie ochronnej "C" zabrania się: 

− nieplanowanego wyrębu drzew, 

− prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych, 

− lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, 

w tym zakładów przemysłowych, 

− prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 

− przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 

 

Planowana inwestycja nie narusza zakazów związanych z uzdrowiskową strefą ochronną „B”. 

 

23.8. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z regionu wodnego 

Planowana działalność będzie zlokalizowała w regionie wodnym Dolnej Wisły. Warunki 

korzystania z wód regionu wodnego, zgodnie z Prawem wodnym, opracowuje Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, tut. Dyrektor RZGW w Gdańsku.  

Warunki korzystania z wód przedmiotowego regionu wodnego określa zostały zawarte 

w rozporządzeniu Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Pom. 

Z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 4137) wraz ze zmianami: 

− Rozporządzenie nr 7/2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 23 listopada 2016 r., poz. 

3885), 

− Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29 grudnia 2017r., poz. 

4636).  

  

Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

− W ramach planowanej inwestycji nie planuje się wprowadzać ścieków do wód 

powierzchniowych. 

− Planowana inwestycja nie jest związana z wymaganiem zachowania ciągłości 

morfologicznej cieku 

− W ramach planowanej inwestycji nie planuje się piętrzyć ani retencjonować wód. 

− W ramach planowanej inwestycji nie wyznacza się przepływu nienaruszalnego 

− W ramach planowanej inwestycji obowiązują wymagania w zakresie wód 

podziemnych: 
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„§ 8. Wymaga się, by w wyniku korzystania z wód podziemnych nie następowały 

zmiany ilościowe prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód 

podziemnych, szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód 

podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego poprzez trwałą tendencję kierunku 

przepływu wód podziemnych i w efekcie dopływ wód zanieczyszczonych w tym wód 

słonych”. 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

Ustala się następujące priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w kolejności od 

najwyższego: 

(1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-

bytowe; 

(2) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych w stanie 

niepogorszonym; 

(3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

(4) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 

Podstawą do wskazania hierarchizacji użytkowania zasobów wodnych w regionie 

wodnym Dolnej Wisły były względy ekologiczne, społeczno-ekonomiczne oraz 

funkcjonalne możliwości wykorzystania wody przez kolejnych użytkowników 

ubiegających się o pozwolenie wodnoprawne. 

Pierwsze miejsce w hierarchii ważności przyznano użytkownikom wymagającym wody 

wysokiej jakości tj. ludności, której należy zabezpieczyć wodę do spożycia, gdyż zgodnie 

z wymogami art. 32 ustawy Prawo wodne, wody podziemne powinny być 
wykorzystywane przede wszystkim na wskazane cele. Ponadto, zapewnienie wody na 

cele komunalne, w tym do spożycia, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, 

których nie można ograniczać. Z uwagi na specyfikę użytkowania trudna jest również 
zmiana lokalizacji poboru wody – woda na potrzeby ludności powinna być pobierana w 

miarę możliwości jak najbliżej zaopatrywanej jednostki, aby ograniczyć zarówno koszty 

dostarczenia wody, jak i ryzyko jej wtórnego zanieczyszczenia podczas przesyłu. 

 

3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

W ramach planowanej działalności nie występują ograniczenia w wykorzystaniu wód. 

 

 

24. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy oraz eksploatacji oraz ocena oddziaływania 
inwestycji na zdrowie, warunki życia i pracy człowieka oraz na elementy przyrodnicze 

Jak wykazano wcześniej, oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

będzie nieznaczne, o charakterze okresowym (na czas trwania prac) i odwracalnym. 

Pomimo tego, zostanie podjętych szereg działań w celu zminimalizowania skutków tego 

oddziaływania. 

Obszar oddziaływania planowanych prac związanych z budową studni zamknie się 

w granicach działek inwestycyjnych. Obszar oddziaływania eksploatacji zamknie się w 

obszarze ustalonego leja depresji.  

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach właściwej organizacji 

i racjonalnym gospodarowaniu wodą nie będzie wpływać negatywnie na poszczególne 

elementy środowiska oraz na zdrowie i życie ludzi.  

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi 



52 

 

Oddziaływanie inwestycji na ludzi związane jest z jej ewentualnym wpływem na warunki 

zdrowia i życia ludzi. Najbliższa zabudowa mieszkalna usytuowana jest w odległości co 

najmniej 140-150 m w kierunku południowo-zachodnim i północno-zachodnim od 

planowanego ujęcia. Wobec czego nie będzie negatywnych oddziaływań na ludzi zarówno w 

fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji. Zwrócić jedynie należy uwagę na prawidłowe 

prowadzenie robót budowlanych powodujących negatywne oddziaływanie (hałas, zapylenie) 

na zdrowie pracowników i osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

Oddziaływanie negatywne należy ograniczyć do minimum poprzez zastosowanie: 

• odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, 

• właściwą organizację robót, 

• użycie nowoczesnego sprzętu oraz technologii. 

Miejsca prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi. W trakcie robót budowlanych zapewnić należy środki techniczne, 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. Prace 

ziemne prowadzone w pobliżu ewentualnych istniejących sieci i urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci elektroenergetycznych należy 

wykonywać ręcznie, zachowując przepisowe odległości w pionie i w poziomie od przewodów 

oraz szczególną ostrożność (wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejących sieci i 

urządzeń podlegają odbiorowi przedstawicieli odpowiednich dysponentów sieci). 

 

Cechą charakterystyczną Ustki jest znaczący wzrost poboru wody w miesiącach sezonu 

letniego, w stosunku do pozostałych okresów, wynikający przede wszystkim ze 

zwiększonego jej zużycia przez przebywających w mieście turystów i wczasowiczów. 

Szacuje się, że w tym czasie liczba osób korzystających z wodociągów wzrasta 2,5 – 3 razy. 

Wydajność komunalnych ujęć wody, pokrywa dobowe (średnie i maksymalne) oraz średnie 

godzinowe zapotrzebowanie miasta na wodę. Występują problemy w pokryciu 

maksymalnego, godzinowego zapotrzebowania na wodę w sezonie letnim, objawiające się 

spadkami ciśnienia wody w sieci. Planowane przedsięwzięcie umożliwi pokrycie 

wzrastającego zapotrzebowania na wodę.   

 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz 

W planie województwa wyróżniono tzw. obszary problemowe, jednym z nich jest 

dotyczący Ustki - wybrzeże Bałtyku, gdzie zwraca się uwagę miedzy innymi na problemy: 

zagrożenia utratą charakteru krajobrazu kulturowego i tożsamości kulturowej (degradacja 

i likwidacja historycznej zabudowy miejskiej, w tym szachulcowej chat rybackich). 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmianę krajobrazu, w tym nie 

istnieje zagrożenie degradacji historycznej zabudowy miejskiej. Zostanie zachowany 

dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, nie planuje się obiektów kubaturowych. 

Stan krajobrazu generalnie pozostanie taki sam, jak przed rozpoczęciem prac, w 

sąsiedztwie istnieją już studnie. Jego struktura materialna w zasadzie nie ulegnie 

przeobrażeniu. Jeżeli chodzi o aspekt funkcjonalny, to również nie ulegnie on zmianie. 

Zostanie zachowany dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.  

 

Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na dziedzictwo 

kulturowe, najbliżej zlokalizowane zabytki oraz dobra kultury współczesnej. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na rośliny i zwierzęta 

Biorąc pod uwagę fakt, że poza niewielkim obszarem planowanego przedsięwzięcia, nie 

będzie żadnej dodatkowej działalności związanej z przedsięwzięciem, regeneracja 

roślinności będzie przebiegała stosunkowo szybko, bowiem stanowią je zbiorowiska 
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ruderalne. Oddziaływanie zamierzonych prac na roślinność generalnie będzie miało niewielki 

wpływ o charakterze okresowym i odwracalnym. 

W obrębie przedmiotowych działek nie występują siedliska przyrodnicze chronione 

w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Badany obszar, ze względu na jego lokalizację w 

obszarze przekształconym, nie stanowi atrakcyjnego terenu dla bytowania zwierząt, w tym 

awifauny. Nie występują również siedliska chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów 

i porostów. 

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót 

należy: 

� osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót 

ziemnych – do tego celu można wykorzystać tkaninę jutową, maty słomiane lub 

trzcinowe oraz deski połączone drutem, 

� roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości, wykonywać 
ręcznie, 

� odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem lub 

przemarznięciem osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, 

� zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 

budowlane oraz ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między 

powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia 

korzeni; ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów budowlanych 

zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi 

Prace związane z budową urządzeń wodnych wraz z niezbędna infrastrukturą nie 

spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, 

dlatego też oddziaływanie na  środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do 

minimum 

Planowane zagospodarowanie nie zmieni znacząco zagospodarowania terenu, działki 

dalej będą w głównej mierze stanowiły obszar biologicznie czynny. 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi otoczeniu inwestycji 

na etapie robót budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały. Negatywne oddziaływanie 

polegać będzie na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej poprzez ruch ciężkich 

maszyn i samochodów. W związku z tym należy w sposób maksymalny ograniczyć plac 

budowy oraz uniemożliwić przypadkowe wjazdy na znajdujące się w sąsiedztwie tereny.  

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne 

Zakłada się, że planowana technologia zapewni pełną szczelność systemu 

wodociągowego w przedmiotowych urządzeniach wodnych i dostatecznie zabezpieczy przed 

ewentualnymi awariami. Zastosowany materiał i jakość wykonania prac gwarantują właściwe 

zabezpieczenie warstwy przed skażeniem. Warstwa wodonośna jest izolowana od 

powierzchni terenu warstwą glin. Tym samym nie zachodzi niebezpieczeństwo migracji 

ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  

Planowane przedsięwzięcie będzie w sposób długotrwały oddziaływać na wody 

podziemne w fazie eksploatacji. Ujęcie wody przy ul. Rybackiej jest ujęciem 

wielootworowym. Po zrealizowaniu planowanego zamierzenia na ujęciu będzie 10 studni 

(o dwie więcej w stosunku do stanu obecnego). Projektowane otwory będą eksploatowane 

zespołowo, podobnie jak pozostałe studnie ujęcia. Studnie będą eksploatowane z ustaloną w 

dokumentacji hydrogeologicznej wydajnością eksploatacyjną. Taki rodzaj eksploatacji nie 

spowoduje wyczerpywania zasobów wodnych. Ilość studni eksploatowanych równocześnie 

zależy od aktualnego poboru wody, wymuszonego zapotrzebowaniem na wodę, co może 

powodować brak ustabilizowanego zwierciadła wody w dłuższym okresie czasu. 
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Przewidziane do wykonania otwory będą eksploatowane w istniejącym już leju depresji, 

wywołanym wieloletnią eksploatacją ujęcia. Dla ochrony ilościowej i jakościowej wód 

podziemnych ustanowione zostaną strefy ochrony bezpośredniej. Podczas montażu 

w otworach obudów i pomp z armaturą nie przewiduje się oddziaływania na wody 

podziemne.  

W związku z planowaną inwestycją nie nastąpią negatywne oddziaływania na tereny 

eksploatacji złoża torfu leczniczego (borowiny). Użytkowa warstwa wodonośna jest dobrze 

chroniona przez nadkład warstw słaboprzepuszczalnych (glin lodowcowych oraz 

mioceńskich mułków oraz iłów). 

Wody opadowe lub roztopowe będą spływały bezpośrednio do ziemi. Ponieważ będą 

to typowe ścieki pochodzenia deszczowego – nie przewiduje się oddziaływania tych wód 

opadowych na elementy fizykochemiczne jednolitych części wód zarówno 

powierzchniowych, jak i podziemnych. 

W celu ochrony wód podziemnych należy zapobiegać dopływowi zanieczyszczeń, 

zapobiegać pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni jak 

i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz 

wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przez zanieczyszczeniami spowodowanymi 

przez człowieka.  

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego 

W zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania technologiczne 

będą skutkować efektywnym wykorzystaniem energii i racjonalną gospodarką wodą. 

Z uwagi na charakter inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego będzie pracująca okresowo na terenie ujęcia wiertnica o napędzie 

spalinowym. Na terenie obiektu nie występuje emisja substancji zanieczyszczających 

powstających w procesach energetycznego spalania paliw ani inna emisja technologiczna. 

Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych 

obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien 

spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane 

w przedmiotowych rozporządzeniach i normach. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu 

i drgań. Użytkowanie tego sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej (6.00-22.00). 

Należy zadbać o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację. 

Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez: 

� obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, 

� zastosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, 

� zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 

 

Uciążliwości związane z pracami ziemnymi mają charakter krótkotrwały, lokalny 

i przemijalny. Czas wykonania robót ziemnych na jednej działce nie przekroczy kilku dni i 

wystąpi w porze dziennej. 

Środowisko akustyczne będzie kształtowane głównie przez pracujący sprzęt i pojazdy 

technologiczne oraz środki transportu dowożące, m.in. materiały budowlane. Emisja hałasu 

na tym etapie zakończy się z chwilą zamknięcia budowy i nie będzie stanowić zagrożenia dla 

klimatu akustycznego na tym terenie.  

W fazie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji 

hałasu. Źródłami emisji hałasu na terenie planowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji będą 

pompy głębinowe. Z uwagi na usytuowanie pompy wewnątrz studni oraz studni z dala od 

zabudowy mieszkalnej i brak pracowników stale przebywających w obiekcie poziom hałasu 
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nie wpłynie niekorzystnie na otoczenie. 

Planowana inwestycja nie jest związana ze wzrostem natężenia ruchu na drogach.  

 

 

25. Podsumowanie 

Opracowanie stanowi kartę informacyjną przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu 

urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych, w postaci studni głębinowych nr SW-8 i SW-

9 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce.  

Studnia nr SW-8 zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 384/4,  

a studnia nr SW-9 będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 384/5 w Mieście 

Ustka, gm. Ustka, pow. słupski, woj. Pomorskie. 

Realizację tego rodzaju przedsięwzięcia według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Zamontowana pompa będzie dostosowana do ustalonej wydajności studni, by nie zaburzyć 
warunków równowagi w warstwie wodonośnej oraz nie dopuści do zniszczenia studni. Energia 

elektryczna będzie wykorzystywana dopiero na etapie eksploatacji po wprowadzeniu do 

otworu pompy głębinowej. Zarówno na etapie budowy jak i realizacji przedsięwzięcia nie 

przewiduje się wykorzystywania paliw, czy też innych surowców mogących negatywnie 

wpłynąć na środowisko. 

Powierzchnia zajmowana przez 1 otwór studzienny wynosiła będzie około 1 m2 plus 

powierzchnia zajęta przez obudowę. Teren od zewnętrznej krawędzi obudowy zostanie 

wyprofilowany ze spadkiem od zewnątrz i utwardzony (zagęszczony). Zakres planowanych 

prac obejmuje: posadowienie obudowy studni (wyniesienie obudowy ponad teren), montaż 
agregatu pompowego, głowicy (w głowicy przewidzieć króciec do zamontowania czujnika do 

pomiaru poziomu zwierciadła wody), na rurociągu do zbiornika zostanie zamontowana 

armatura (zawór odcinający, przepływomierz elektromagnetyczny, zawór zwrotny oraz kranik 

do poboru próbek wody do analizy wody surowej). Pompa w studni umieszczona zostanie we 

wewnątrz rury osłonowej głęboko w kolumnie eksploatacyjnej studni. Od góry będzie 

zabezpieczona obudową studni.  

Projektowane przedsięwzięcie ze względu na jego charakter nie będzie miało negatywnego 

wpływu na obszarowe formy ochrony występujące w sąsiedztwie ujęcia. Mając na względzie 

rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na okoliczną 

ludność, jest inwestycją celu publicznego i nie spowoduje obciążenia istniejącej infrastruktury 

technicznej. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, teren objęty inwestycją zostanie 

przywrócony do stanu użytkowego i zagospodarowany zgodnie z projektowaną funkcją.  

Prace związane z budową urządzenia wodnego nie spowodują fizycznych zmian na danym 

terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko 

oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum. Na etapie realizacji planowanego 

przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do 

powietrza, pochodząca ze środków oraz prac ziemnych.  

Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac 

spowoduje, że nie będą one stanowiły nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. W trakcie 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu spowodowana będzie pracującą 

pompą głębinową. Ze względu na to, że przedmiotowa pompa zostanie zabudowana pod 

ziemią, a studnia zabudowana obudową emisja hałasu do środowiska będzie znikoma. 

Eksploatacja studni nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz 

bytowych. Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do ziemi. 
Sama eksploatacja nie będzie źródłem odpadów. 
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W celu ograniczenia oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko na etapie 

prowadzonych prac budowlanych planuje się m.in.: 

− zapewnić właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie odpadami 

wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji, w tym minimalizować ich ilość, składować 
je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający 

środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodując utrudnień 

komunikacyjnych oraz zapewniając ich sprawny odbiór przez specjalistyczne firmy 

posiadające stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwiania; 

− zrealizować planowane przedsięwzięcie z materiałów gwarantujących szczelność, 
wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem 

certyfikaty; 

− teren realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć (oznakować i ogrodzić) oraz zaopatrzyć 
w materiał sorpcyjny stosowany w przypadku wycieku ewentualnych substancji 

niebezpiecznych (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji); 

− masy ziemne powstające z wykopów w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę 

możliwości ponownie wykorzystać pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości 

gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych – nadmiar oddać firmą 

posiadających odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami 

− prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzić 
poza terenem inwestycji, wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).  

Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji zakłada się, że planowana technologia 

zapewni pełną szczelność systemu wodociągowego w przedmiotowym urządzeniu wodnym 

i dostatecznie zabezpieczy przed ewentualnymi awariami. Zastosowany materiał i jakość 
wykonania prac gwarantują właściwe zabezpieczenie warstwy przed skażeniem. Warstwa 

wodonośna jest izolowana od powierzchni terenu warstwą glin. Tym samym nie zachodzi 

niebezpieczeństwo migracji ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Na etapie 

eksploatacji przedmiotowego ujęcia wody nie dojdzie do znaczącej emisji hałasu, emisji 

zanieczyszczeń powietrza, powstawania znacznej ilości odpadów, ścieków technologicznych 

oraz nie wytworzy się pole elektromagnetyczne. 

Ochrona wód podziemnych na etapie eksploatacji przedmiotowej studni będzie polegała 

na: 

− użyciu materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla 

środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty, 

− wykonaniu szczelnej obudowy studni zabezpieczonej przed dostępem osób 

nieupoważnionych (po wykonaniu urządzenia wodnego studnia będzie zamknięta), 

− nie dopuszczeniu do poboru wody w ilości przekraczającej zasoby dla ujęcia (pobór wód 

będzie realizowany w oparciu o pozwolenie wodno-prawne), 

− dostosowaniu zamontowanej pompy do ustalonej wydajności studni, by nie zaburzać 
warunków równowagi w warstwie wodonośnej oraz nie dopuścić do zniszczenia studni. 

Obiekty zlokalizowane będą poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych, w tym poza obszarami Natura 2000, a także stanowiskami chronionych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego 

charakter, inwestycja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zaplanowane prace związane z budową urządzenia wodnego, a przede wszystkim 

eksploatacja przedmiotowego ujęcia wody nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów 

środowiskowych jednolitych części wód podziemnych o kodzie PLGW200011oraz jednolitych 

wód powierzchniowych o nazwie: Słupia od Kamieńca do Otocznicy - JCWP kod: 

PLRW20001947297. Pobór wody będzie odbywał się w sposób zapewniający nienaruszalność 
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przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, w tym gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., 

poz.1911 ze zm.). 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy 

stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. 

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, że nie wystąpi 

prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska 

przyrodniczego. Inwestycja nie będzie generowała oddziaływań wykraczających poza 

dopuszczalne stężenia i normy. 

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, skalę i rodzaj możliwego oddziaływania, 

niemające negatywnego wpływu na obszary podlegające ochronie znajdujące się w pobliżu 

planowanego przedsięwzięcia wnioskuje się o odstąpienie od wykonania oceny oddziaływania 

na środowisko przedmiotowej inwestycji. 
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1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie otworów hydrogeologicznych 

nr SW-8 i SW-9, na terenie ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Ustce  

na dz. nr 384/4 i 384/5. Ujęcie to zaopatruje w wodę do celów socjalno-bytowych 

 i gospodarczych mieszkańców i turystów miejscowości Ustka. 

Ujęcie miejskie, ul. Rybacka  w Ustce składa się z 8 studni oznaczonych numerami: 1, 2a, 

3a, 3b, 4, 5a, 6 i 7. Studnie eksploatują wody piętra neogenu (miocen). Studnia nr 1 bazuje na 

kredowym piętrze wodonośnym.  

Ujęcie znajduje się na działkach nr: 1477 (studnia nr 1 i 2a), 1072/36 (studnia nr 3a i 3b), 

1072/33 (studnia nr 4), 384/11 (studnia nr 5a), 1072/32 (studnia nr 6) oraz 1072/35 nr 7, na 

terenie Miasta Utka.  

Ujęcie posiada zasoby eksploatacyjne zatwierdzone decyzją AB-VIII-731/19/67/69  z dnia 

01.03.1969r. wydaną przez PWRN w Koszalinie, w wysokości Q=224,0 m3/h przy s=6,0-21,1 m  

(z utworów mioceńskich) oraz Q=80,0 m3/h przy s=8,15m (z utworów kredowych), załącznik 

nr 12). Eksploatacja ujęcia prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone  

w decyzji nr 625/2015 (znak ŚR-II.6341.150.2015). Starosty Słupskiego dnia 23.12.2015 r. 

Uprawnia ono do poboru wody podziemnej w ilości  Qmax godz.= 406 m3/h oraz   

Qśr. dobowe= 9744 m3/d łącznie dla ujęcia „Rybacka” i „Zaruskiego” w Ustce, w tym dla ujęcia 

„Rybacka” w wysokości: Qmax godz.= 304,0 m3/h oraz Qśr dobowe= 7296 m3/d. 

Ujęcie „Rybacka” znajduje się w obszarze zasobowym Ustka-Wodnica o powierzchni  

70 km2, dla którego ustalono i przyjęto zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych w wysokości 1820 m3/h przy depresji rejonowej 3,5m tj. 16,1 m n.p.m. 

(decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5305/89 z dnia 

08.09.1989r.). 

1.1 Cel robót 

Projektowane roboty i badania będą miały na celu wykonanie dwóch otworów 

eksploatacyjnych nr SW-8 i SW-9 oraz zebranie niezbędnych danych dla ustalenia wydajności 

eksploatacyjnej poszczególnych otworów, a także opracowanie Dokumentacji 

hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia 

miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce.  

1.2 Wnioskodawca robót i stosunki własnościowe 

Wnioskodawcą o zatwierdzenie projektu jest: 

Wodociągi Ustka Sp. z o. o. 

ul. Ogrodowa 14 

76-270 Ustka 
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Właścicielem działek o nr ewidencyjnym 384/4 i 384/5 (obręb 0001 Ustka), na 

których znajdować się będą studnie SW-8 i SW-9 jest Miasto Ustka. Lokalizacja otworów nie 

naruszy stanu prawnego innych właścicieli. Kopia wypisu z ewidencji gruntów stanowi 

załącznik nr 11. 

 

1.3 Lokalizacja robót 

Otwór hydrogeologiczny nr SW-8 zlokalizowany będzie na działce o numerze 

ewidencyjnym,384/4, a otwór nr SW-9 będą zlokalizowane na działce o numerze 

ewidencyjnym 384/5, przy ulicy Rybackiej, w Mieście Ustka, gm. Ustka, pow. słupski, woj. 

pomorskie. Obie działki zlokalizowane są we wschodniej części Miasta Ustka, w sąsiedztwie 

granicy z gminą wiejską Ustka. Otwory hydrogeologiczne SW-8 i SW-9 będą usytuowane 

naprzeciwko otworu nr 5a w odległości około 50 m.  

Lokalizację projektowanych robót przestawiono na załącznikach nr 1,2,3 i 4. 

 

1.4 Zgodność robót z miejscowym planem lub przepisami odrębnymi 

Przedmiotowe prace będą prowadzone w obszarze dla którego obowiązują zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą 

nr XLI/357/2013 Rady Miasta Ustka dnia 30.12.2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wczasowa i okolice” w Ustce. Działki o nr ewid.384/4  

i 384/5 (obręb 0001 Ustka) położone są w terenie oznaczonym symbolem MN, U – tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze pensjonatowym. W zapisach ww. planu 

dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć, zatem projektowane roboty nie stoją 

w sprzeczności z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

1.5 Ochrona zabytków 

Na przedmiotowym obszarze nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

 

1.6 Opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone roboty 

Ujęcie wody „Rybacka” znajduje się we wschodniej części miasta Ustka. Oddalone 

jest o około 1,0 km od rzeki Słupia i o kilkaset metrów od Morza Bałtyckiego. Działki nr 384/4 

i 384/5, zlokalizowane są na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze 

pensjonarnym. Obszar badań jest mało urozmaicony pod względem hipsometrycznym; 

rzędne na obszarze przedmiotowych działek oraz w najbliższym ich otoczeniu oscylują  

w granicach od 4,0 m n.p.m. (na południe od ujęcia) do 9 m n.p.m. (na północ od ujęcia). 
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 Od wschodu i południowego- wschodu, przedmiotowe działki otoczone są obszarem 

niezabudowanym, przechodzącym na południu w teren należący do Ośrodka Sportu  

i Rekreacji. Obszar sąsiadujący z analizowanym na zachód, to tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej w postaci pensjonatów oraz zabudowy wielorodzinnej. Obszar na 

północ od opisywanej działki to tereny zalesione z niewielkim zagęszczeniem domków 

wczasowych. 

 

2. Omówienie przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i badań geofizycznych, 

geologicznych i geochemicznych 

  W rejonie projektowanych otworów wykonywane zostały pomiary geofizyczne 

metodą tomografii elektrooporowej. Badania miały na celu rozpoznanie warunków 

hydrogeologicznych oraz ustalenie lokalizacji otworów studziennych. Badania te potwierdziły 

prawdopodobieństwo występowania neogeńskiej warstwy wodonośnej, głównie  

w rejonie otworu nr SW-5a, obrazuje to 3 profil ERT. Przedstawioną sytuację przedstawiono 

na przekroju geofizycznym. Opracowane dane wykorzystano w obecnym projekcie i 

przedstawiono w załączniku nr 13. 

 

2.1 Wykazy wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych 

 

Opracowanie sporządzono w oparciu o podstawę prawną: 

� Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 868 

ze zm.), 

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268  

ze zm.), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1396), 

� Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 

nr  288, poz. 1696), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033) 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).  

� Decyzja PWRN w Koszalinie AB-VIII-731/19/67/69 z dnia 01.03.1969r. zatwierdzająca 

zasoby eksploatacyjne ujęcia,  
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� Decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych  

nr KDH/013/5305/89  z dnia 08.09.1989r. przyjmująca zasoby dyspozycyjne wód 

podziemnych z rejonu Ustka Wodnica.  

� Decyzja Starosty Słupskiego nr 625/2015 znak ŚR-II.6341.150.2015z dnia 23.12.2015 r. 

udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody, 

� Seifert K, 2017. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali  

1:50 000, arkusz nr 9 Ustka - Plansza A. Warszawa. 

� Król J., Wąsowicz A., 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski w skali  

1:50 000, arkusz nr 9 Ustka – Plansza B. Warszawa. 

� Fuszara P., 1998. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 9 Ustka. 

Wrocław. 

 

Pozostałe materiały wykorzystane w trakcie sporządzania dokumentacji:  

� Hydrogeologia ogólna, Z. Pazdro, Wydawnictwa geologiczne, Warszawa, 1977 r.;  

� Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Ustka (9) wraz z Objaśnieniami, P. 

Fuszara, PIG, Warszawa, 1998 r.; 

� Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych- 

poradnik metodyczny, Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A 

(kier. nauk.), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2004 r.;  

� Poradnik hydrogeologa, Turek S. (red.), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1977 r.;  

 

3. Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót 

geologicznych wraz z przewidywanym profilem geologicznym projektowanego otworu 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej przyjętej przez J. Kondrackiego obszar 

projektowanych prac położony jest na styku dwóch mezoregionów: Równiny  Słupskiej  

i Pobrzeża Słowińskiego, stanowiących część makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego. Omawiany 

teren zlokalizowany jest w odległości około 1 km na wchód od rzeki Słupi i o kilkaset metrów na 

południe od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. 

Powierzchnia Pobrzeża Słowińskiego jest mało urozmaicona, miejscami zupełnie płaska, 

wyrównana przez działalność fal i prądów morskich. Na wschód od Ustki rozciąga się klifowy 

brzeg morski, a na zachód fragment Wydm Modelskich. Równina Słupska stanowi kompleks 

moren fazy gardzieńskiej o wysokości względnej do 35 m, powstałych w okresie plejstoceńskim 

podczas zaniku ostatniego lądolodu. 
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Oś hydrograficzną Równiny Słupskiej stanowi dolina rzeki Słupi wraz z odcinkami pradolin 

przymorskich: Bagnienicy i Gnilnej. Omawiany teren naznaczony jest również formami 

antropogenicznymi na terenie miasta Ustka oraz portu. 

Odczytane z mapy sytuacyjno - wysokościowej dane wskazują, że w miejscu gdzie zostaną 

wykonane otwory  SW-8 i SW-9 rzędne terenu wynoszą około 4,5 – 5,0 m n.p.m. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie pomiarów przedstawiających aktualną 

charakterystykę pracy miejskiego ujęcia wody „Rybacka” wraz z pomiarami zwierciadła wody w 

momencie pracy ujęcia oraz w okresie wyłączenia eksploatacji.  

Nr Studni Data 
Wydatek 

[m3/h] 

zwierciadło statyczne 
od poziomu gruntu 

[m] 

zwierciadło 
dynamiczne 

od poziomu gruntu 
[m] 

Depresja 
s [m] 

1 13.12.2019 r. 69,0 4,5 11,3 6,8 

2a 07.06.2019 r. 60,4 7,5 12,8 5,3 

3a 09.11.2019 r. 42,1 16,6 23,4 6,8 

3b 12.12.2019 r. 37,5 7,9 20,4 12,5 

4 11.12.2019 r. 65,3 8,0 23,1 15,1 

5a 16.12.2019 r. 45,0 13,7 25,5 11,8 

6 04.10.2019 r. 54,7 7,8 13,7 5,9 

7 29.11.2019 r. 64,5 9,0 24,0 15,0 

 

Budowa geologiczna 

Charakterystyki geologicznej analizowanego terenu dokonano na podstawie analizy 

Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz nr 9 – Ustka) oraz analizy 

otworów archiwalnych nr SW-4 i SW-5a.  

Na analizowanym obszarze występują osady reprezentowane przez utwory mezozoiczne – 

kredy górnej, wykształconej w postaci piaskowców, których strop zalega na głębokości 127,0 do 

około 151,0 m.  

Powyżej zalega seria oligoceńskich (paleogen) iłów i łupków glaukonitowych sedymentacji 

morskiej.  

Utworami objętymi szczegółową analizą jest seria osadów należących do miocenu 

(neogen), tworzących na badanym terenie użytkową warstwę wodonośną. Lokalnie, w ich 

obrębie można spotkać wkładki węgli brunatnych. Osady te reprezentowane są przez 

naprzemianległe warstwy osadów zastoiskowych z zawodnionymi osadami piaszczystymi. 

Miąższość miocenu na badanym terenie wynosi do około 80 m.  

W stropie utworów neogenu zalegają osady czwartorzędowe, reprezentowane przez gliny 

zwałowe fazy pomorskiej zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego oraz serie 
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wodnolodowcowych osadów piaszczystych. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi na 

badanym terenie od około 20 m do 75 m. Lokalnie czwartorzęd tworzy głęboko wcięte struktury 

w powierzchnię neogenu. 

Na podstawie opracowanego przekroju hydrogeologicznego przewiduje się wiercenie obu 

otworów SW-8 i SW-9 w 4 Wariantach. Do głębokości 91,0 m p.p.t. Wariant I/III oraz do 

głębokości 88,0 m p.p.t. Wariant II/IV. Zakłada się, że projektowanymi otworami, niezależnie od 

wariantu wiercenia (udarowy, obrotowy) zostaną przewiercone utwory, które stratygraficznie 

należą do czwartorzędu i neogenu. Czwartorzęd reprezentowany jest głownie przez gliny 

zwałowe oraz osady wodnolodowcowe w postaci piasków, żwirów i otoczaków. Neogen 

reprezentowany jest nawodnione piaski drobno i średnioziarniste oraz mułki. 

Graficzną interpretację budowy geologicznej przedstawiono na przekroju 

hydrogeologicznym AA’, który stanowi załącznik nr 10 oraz na projektach geologiczno-

technicznych otworów nr SW-8 I SW-9 w Wariancie I/III i Wariancie II/IV, stanowiących załącznik 

nr 6 -9. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

Charakterystyki warunków hydrogeologicznych na obszarze planowanego przedsięwzięcia 

dokonano głównie na postawie analizy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz 

nr 9 – Ustka) oraz analizy kart otworów archiwalnych, na podstawie których wydzielono trzy 

użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, mioceńskie i kredowe.  

Ujęcie miejskie korzysta z wód podziemnych z poziomu kredy oraz neogenu (miocen). 

Kredowe piętro wodonośne eksploatowane jest jednym otworem hydrogeologicznym na ujęciu 

(studnia nr 1/1960r.), ujmuje wody podziemne z obrębu piaskowców kredy górnej. Ujmowany 

otwór zawiera podwyższoną zawartość chlorków, średnio 580 mgCl/dm3. Kredowa warstwa 

wodonośna zalega na głębokości od 127 do 151 m. Obecne studnia ujmująca wody poziomu 

kredowego i jest eksploatowana tymczasowo, w trakcie wzmożonego zapotrzebowania na 

wodę, jej średni pobór wynosi 69 m3/h przy depresji 6,8 m. Współczynnik filtracji ujmowanej 

warstwy „k” wynosi 0,0001080 m/s.  

Mioceński poziom wodonośny tworzą osady piaszczyste – piaski drobne (eksploatowane 

na ujęciu w Ustce, przy ulicy Rybackiej, otwory nr: 2a, 3a, 3b, 4, 5a, 6 i 7). Miąższość miocenu na 

badanym terenie wynosi do około 80 m, z czego seria wodonośna od około 10,0 m do 50,0 m. 

Wydajności potencjale studni są zróżnicowane i wynoszą od 57,0 m3/h do 114 m3/h. 

Współczynnik filtracji „k” użytkowej warstwy wodonośnej wynosi od k = 0,0000730 m/s do  

k = 0,00012 m/s.  
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Warstwy miocenu zasilane są najprawdopodobniej wskutek przesączania wód z poziomu 

czwartorzędowego, z którym lokalnie mogą pozostawać w więzi hydraulicznej. Zasilanie wodami 

podziemnymi do ujęcia miejskiego następuje lateralnie od strony południowej. 

We wschodnim krańcu ujęcia w eksploatowanym otworze hydrogeologicznym nr 5a 

(zgodnie z profilem, który nie jest zbieżny litologiczne z profilem archiwalnym otworu nr 5) 

występuje głębokie wcięcie erozyjne osadów czwartorzędowych w głębsze podłoże, do warstwy 

miocenu, natomiast profil otworu nr 5 wskazuje wyłącznie na miocen. Z uwagi na rozbieżność 

profili na ujęciu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy warunki przedstawione w otworze nr 

5a mogą być brane za podstawę do opracowywania projektu, dlatego też przedstawiono aż IV 

warianty wykonania otworów hydrogeologicznych. Pomocniczym elementem stały się 

profilowania geofizyczne, które mogą wskazywać na obecność warstwy mioceńskiej w tym 

rejonie. Natomiast, nie rozróżniają one szczegółowo litologii i tym samym nie wskazują co do 

pochodzenia tych utworów (do neogenu, czy też do czwartorzędu). Kontynuacja osadów 

mioceńskich w kierunku ujęcia gminnego w m. Przewłoka, może wskazywać na ich ciągłość 

(otwory archiwalne nr 90117, 90164).  

Wody piętra czwartorzędowego są związane stratygraficzne z piaskami i żwirami 

zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego. W utworach czwartorzędowych 

wydzielono dwa poziomy użytkowe: przypowierzchniowy (gruntowy) oraz międzyglinowy. 

Poziom przypowierzchniowy występuje w obrębie piaszczystych utworów ostatniego 

zlodowacenia oraz w obrębie holoceńskich utworów morskich. Na badanym terenie nie ma on 

znaczenia użytkowego.  

Poziom międzyglinowy jest zlokalizowany na północ od ujęcia dla Miasta Ustki oraz w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie (stwierdzony w otworze nr 5a w strefie stropowej), Poziom ten ma 

znaczenie użytkowe i jest ujmowany nielicznymi studniami w obrębie dawnego ośrodka LOT 

(studnie nieczynne) oraz OW Perła. Strop ujmowanej warstwy wodonośnej zalega na głębokości 

od > 10,0 m (5A) do 75 m ppt. Współczynnik filtracji „k” użytkowej czwartorzędowej warstwy 

wodonośnej wynosi od 0,0001280 m/s do 0,0001350 m/s.  

Wody użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego są średniej jakości (klasa II i IIb), 

przekraczając zawartości żelaza i manganu. Użytkowa warstwa wodonośna jest dobrze 

chroniona przez nadkład warstw słaboprzepuszczalnych (glin lodowcowych oraz mioceńskich 

mułków oraz iłów).  

Szacuje się, że poziom wodonośny występujący w piaskach średnioziarnistych w spągu ze 

żwirem występował będzie na głębokości od około 50,00 do 70,00 m ppt. 

Ujęcie „Rybacka” znajduje się w obszarze zasobowym Ustka-Wodnica o powierzchni  

70 km2, dla którego ustalono i przyjęto zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z utworów 
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trzeciorzędowych w wysokości 1820 m3/h przy depresji rejonowej 3,5 m tj. 16,1 m n.p.m. 

(decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5305/89 z dnia 

08.09.1989r.). 

Z uwagi na trudną i złożoną budowę geologiczną należy się spodziewać warunków innych 

niż przedstawiono w projekcie.  

Obraz warunków hydrogeologicznych przedstawiono na przekroju hydrogeologicznym  

w stanowiącym załącznik nr 10. 

 

Jednolite części wód podziemnych 

Analizowany obszar należy do obszaru podległego Regionalnemu Dyrektorowi Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, dla którego obowiązuje przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 

2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P., nr 49, po. 549), 

zaktualizowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. Poz. 1911). Zapisy ww. 

dokumentów odejmują działania mające na celu transpozycję Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(2000/60/WE z dnia 23 października 2000r.), tj. w szczególności utrzymanie lub osiągnięcie 

dobrego stanu wód. Znajdują one odzwierciedlenie w określeniu celów środowiskowych dla 

poszczególnych części wód. Dla wód podziemnych jest nim utrzymanie bądź osiągnięcie dobrego 

stanu wód. Jest to możliwe w sytuacji gdy zarówno stan ilościowy jak i chemiczny ocenione 

zostały jako dobre.  

Analizowany obszar zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych 

nr PLGW240010. Jej stan ilościowy oraz chemiczny oceniony został jako dobry oraz niezagrożony 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dlatego też celem środowiskowym dla przedmiotowej 

części wód podziemnych będzie utrzymanie dobrego stanu wód. Realizacja planowanej 

inwestycji jak i późniejsza eksploatacja ujęcia nie wpłynie negatywnie na osiągniecie dobrego 

stanu JCWPd nr 10. 

Jednolite części wód powierzchniowych  

Na podstawie danych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” oraz jego aktualizacji ustalono, że analizowany obszar zlokalizowany jest  

w obrębie JCWP PLRW20001947297–Słupia od Kamieńca do Otocznicy. Przedmiotowa JCWP 

posiada status naturalnej części wód. Jej stan oceniono na dobry jednakże zagrożony 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dlatego też w stosunku do tych wód zastosowano 

derogację czasową, określając termin osiągnięcia celów środowiskowych na 2027r. Jako powód 

powyższego wskazano brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych 

działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji  
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i możliwości jej redukcji. W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza 

sposobu udrożnienia budowli piętrzących na rzece Słupia wraz ze wskazaniem wariantu do 

realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę 

lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. 

Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 

analiz. 

Celem środowiskowym dla JCWP PLRW20001947297 – Słupia od Kamieńca do Otocznicy 

będzie zatem utrzymanie dobrego potencjału wód. Realizacja przedmiotu niniejszego Projektu 

nie będzie miała wpływu na utrzymanie celu środowiskowego przez opisywana wyżej JCWP. 

 

4. Zapotrzebowanie na wodę 

Obecne zapotrzebowanie na wodę określa pozwolenie wodnoprawne. Zostało ono 

określone sumarycznie dla ujęcia „Zaruskiego” i „Rybacka” w ilości: Qmax godz.= 406,0 m3/h oraz   

Qśr. dobowe= 9744,0 m3/d , w tym dla ujęcia „Rybacka” w wysokości: Qmax godz.= 304,0 m3/h oraz  

Qśr dobowe= 7296,0 m3/d (zał. nr 12. Wskazuje się, iż wielkość pozwolenia wodnoprawnego 

będącego sumą wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęć „Marynarki Polskiej” i „Rybacka” 

wkrótce może okazać się niewystarczające dla pokrycia potrzeb rozwijającego się miasta (nowe 

osiedla wielorodzinne, pensjonaty, hotele). W związku z tym wydajności eksploatacyjne 

projektowanych otworów ustala się na poziomie maksymalnych możliwości eksploatacyjnych.  

Docelowo przewiduje się zaprojektowanie kilku dodatkowych otworów eksploatacyjnych, 

na północ od ulicy Rybackiej w rejonie kompleksu leśnego, które zapewnią Miastu Ustka 

bezpieczeństwo w wodę (zarówno z  obrębu warstw  wodonośnych neogenu jak i czwartorzędu).  

Na obecnym etapie wykonano profilowania elektrooporowe, które są przedmiotem analiz, które 

przedstawiono w obecnym projekcie.  

 

5. Przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót 

W zależności od napotkanych warunków geologicznych i hydrogeologicznych projektuje 

się wykonanie dwóch otworów o takiej samej konstrukcji SW-8 i SW-9, w 4 Wariantach, 

opisanych poniżej.  

Studnie będą wchodzić w skład ujęcia wielootworowego, dlatego też niezależnie od 

wybranego wariantu, podczas wspólnej eksploatacji będą na siebie oddziaływać, a zasięgi lejów 

depresji będą się nakładać. Do niniejszego projektu dołączono przygotowaną mapę hydroizohips 

z naniesionymi zasięgami lejów depresji poszczególnych studni wchodzących  

w skład ujęcia. Należy jednak mieć na uwadze, że leje depresji otworu SW-8 i SW-9 wynikają  
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z projektowanych konstrukcji, i są wyliczone na podstawie archiwalnych otworów geologicznych. 

Mapę hydroizohips dla omawianego terenu przedstawia załącznik nr 5.  

Z uwagi na złożoną budowę geologiczną, istnieje prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celu 

robót geologicznych. W takim przypadku należy przedstawić inną dokumentację wynikową.  

 

5.1 WARIANT I/IV - Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych 

otworów 

Projektuje się wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych  

do głębokości maksymalnej 88,0 - 91,0 m, każdy. Otworami zostanie ujęte neogeńskie piętro 

wodonośne. Otwory zostaną wykonane w odległości ok. 40 - 50,0 m od siebie. Przyjmuje się 

zatem, że budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne nie będą się od siebie różnić, 

dlatego też projektuje się wykonać dwie identyczne konstrukcje otworów nr SW-8 i SW-9.  

Z uwagi na niewielkie odległości obu otworów od siebie przewiduje się, że w obu 

otworach wystąpi napięte zwierciadło wody. Zwierciadło wody zostanie nawiercone w 

zależności od wariantu na głębokości od ok. 45 (– 40 do - 76,0) m p. p. t tj. na rzędnej ok.        

-71,7  m n.p.m., natomiast będzie się stabilizować na głębokości ok. 6,7 m p.p.t. tj. na rzędnej 

ok. -2,4 m n.p.m. 

Lokalizacja otworów została określona przez Inwestora w dostosowaniu do 

projektowanego zagospodarowania terenu. Otwory zostaną wykonane w obrębie części 

działki nr 384/4 i 384/5, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

5.1.1. Wiercenie udarowe WARIANT I i II (W/I i W/II) 

Otwory nr SW8 i SW-9 projektuje się odwiercić udarowo trzema kolumnami rur. 

Średnicą początkową φ 600 mm do głębokości ok. 16,0 m (wariant I lub II) , średnicą φ 508 

mm do głębokości ok. 30 m (wariant II) lub 41,0 m (wariant I) i średnicą φ 457mm do 

końcowej głębokości wiercenia tj. (88,0 Wariant II) lub 91,0 m (wariant I). 

Wiercenie należy wykonać systemem udarowym. Zmianę kolumn rur wiertniczych  

z φ600 mm na  φ 508 mm oraz  φ 508 mm na φ 457 mm należy wykonać w utworach 

spoistych(w glinach) lub w szczelnym korku iłowym.  

Kolumnę filtrów w dwóch otworach projektuje się posadowić na głębokości ok. 90,0 

m. Zakłada się opuszczenie kolumny filtrowej wykonanej z rur PVC. Grubość ścianek rur 

zostanie dostosowana do głębokości otworu, zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Projektowane konstrukcje filtrów dwóch otworów przedstawiają się następująco: 

• rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej φ250/280 mm; 
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• część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie 

filtru Johnsona) o długości 11,0 m (Wariant I) lub 30,0 m (Wariant II) i 

średnicy zewnętrznej φ250/280 mm; 

• rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej φ250/280 mm - wyprowadzona do 

powierzchni terenu. 

Rodzaj filtra i/lub typ siatki filtracyjnej zostanie określony na podstawie rzeczywistej 

granulacji utworów przewidzianych do zafiltrowania. Luźną obsypkę należy wykonać wokół 

rury podfiltrowej, filtra oraz aż do spągu utworów spoistych, w każdym z dwóch otworów. 

Podczas filtrowania należy: 

• stale monitorować ilość obsypki i uzupełniać ją w przestrzeni 

międzyrurowej do poziomu zgodnego z projektem geologiczno – 

technicznym otworu; 

• mierzyć głębokość otworu, w celu sprawdzenia czy nie powstaje w nim 

zasyp np. na skutek zerwania siatki na filtrze. 

 Jednocześnie wraz z obsypywaniem filtra, kolumnę rur pomocniczych  

φ457 mm należy sukcesywnie podciągać co najmniej do wysokości górnej krawędzi części 

czynnej filtra.  

Można stosować gotowe obsypki na filtrze o specjalnej gradacji ziarn, dostosowane 

do granulacji warstwy wodonośnej. 

Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowania oczyszczające  

i pomiarowe. 

 W trakcie wyciągania rur, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a rurami 

eksploatacyjnymi należy wypełnić w obrębie utworów spoistych compaktonitem, a w obrębie 

utworów piaszczystych żwirem niegranulowanym. 

Studnię należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-G-02318.  

W zależności od faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych nadzór 

winien skorygować poszczególne elementy zafiltrowania otworu. Granulację obsypki nadzór 

hydrogeologiczny dostosuje do uziarnienia przewierconej warstwy. Rodzaj siatki / szerokość 

szczelin zostanie dostosowana do wielkości ziarn obsypki.  

Projekt geologiczno- techniczny otworu nr SW-8 i SW-9 wykonany w Wariancie I i II 

przedstawiono w załączniku nr 6 i 7.  
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5.1.2. Wiercenie obrotowe WARIANT III i IV (W/III i W/IV) 

Otwory nr SW8 i SW-9 projektuje się odwiercić obrotowo, przy użyciu gryzera o 

średnicy 560 mm, do końcowej głębokości wiercenia tj. 88,0 m (Wariant IV) lub 91,0 m 

(wariant III) . 

Wiercenie należy wykonać systemem obrotowym, na prawy obieg płuczki. Stosować 

płuczką polimerową, biodegradowalną. Płuczka po degradacji nie powinna zmieniać 

przepuszczalność w obrębie strefy okołofiltrowej. Powinna posiadać stosowne atesty.  

Kolumnę filtrów w dwóch otworach projektuje się posadowić na głębokości ok. 90,0 

m. Zakłada się opuszczenie kolumny filtrowej wykonanej z rur PVC. Grubość ścianek rur 

zostanie dostosowana do głębokości otworu, zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Projektowane konstrukcje filtrów dwóch otworów przedstawiają się następująco: 

• rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej φ250/280 mm; 

• część czynna filtra – filtr siatkowy/szczelinowy (zaleca się zastosowanie 

filtru Johnsona) o długości 11,0 m (Wariant III) lub 30,0 m (Wariant IV) i 

średnicy zewnętrznej φ250/280 mm; 

• rura nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej φ250/280 mm - wyprowadzona do 

powierzchni terenu. 

Rodzaj filtra i/lub typ siatki filtracyjnej zostanie określony na podstawie rzeczywistej 

granulacji utworów przewidzianych do zafiltrowania.  

Luźną obsypkę należy wykonać wokół rury podfiltrowej, filtra oraz aż do spągu 

utworów spoistych, w każdym z dwóch otworów.  

Podczas filtrowania należy: 

• stale monitorować ilość obsypki i uzupełniać ją w przestrzeni 

międzyrurowej do poziomu zgodnego z projektem geologiczno – 

technicznym otworu; 

• mierzyć głębokość otworu, w celu sprawdzenia czy nie powstaje w nim 

zasyp np. na skutek zerwania siatki na filtrze. 

 Jednocześnie wraz z obsypywaniem filtra, kolumnę rur pomocniczych  

φ457 mm należy sukcesywnie podciągać co najmniej do wysokości górnej krawędzi części 

czynnej filtra.  

Można stosować gotowe obsypki na filtrze o specjalnej gradacji ziarn, dostosowane 

do granulacji warstwy wodonośnej. 

Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowania oczyszczające  

i pomiarowe. 
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 W trakcie wyciągania rur, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a rurami 

eksploatacyjnymi należy wypełnić w obrębie utworów spoistych compaktonitem, a w obrębie 

utworów piaszczystych żwirem niegranulowanym. 

Studnię należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-G-02318.  

W zależności od faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych nadzór 

winien skorygować poszczególne elementy zafiltrowania otworu. Granulację obsypki nadzór 

hydrogeologiczny dostosuje do uziarnienia przewierconej warstwy. Rodzaj siatki / szerokość 

szczelin zostanie dostosowana do wielkości ziarn obsypki.  

Projekt geologiczno- techniczny otworu nr SW-8 i SW-9 wykonany w Wariancie III i IV 

przedstawiono w załączniku nr 8 i 9.  

 

5.1.3. Przewidywane parametry eksploatacyjne projektowanego otworu w W/I – W/III 

 

● współczynnik filtracji k 

Do obliczeń parametrów eksploatacyjnych projektowanych studni przyjęto średnią 

wartość współczynników filtracji z otworów nr SW-4 i SW-5a tj.  k = 0,0000925 m/s.  

● dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra Vdop 

Obliczono ze wzoru  Sichardt’a: 

 

Vdop =  √k/15 [m/h] 

 

Vdop = 2,3 [m/h] 

 

● przewidywana dopuszczalna wydajność projektowanej studni Qdop 

 

Qdop = 3,14 · d · l · Vdop [m3/h], 

gdzie: 

d – średnica filtra wraz z obsypką: d = 0,457 m 

l – długość części czynnej filtra: l = 11,0 m 

Vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra: Vdop = 2,3 m/h 

stąd:    

Qdop = 36,0 [m3/h] 

 

Szacunkową wielkość oddziaływania otworów nr SW-8 i SW-9 przy  

Qdop = 36,0 m3/h wyliczono ze wzoru Sichardta:  
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ksR ⋅⋅= 3000  

gdzie:  

s – depresja w projektowanym otworze: ok. s = 11,6 m (na podstawie  

parametrów otworu nr SW-5a); 

k – współczynnik filtracji: k = 0,0000925 m/s. 

 

Stąd wartość zasięgu leja depresji dla wydajności dopuszczalnej 

Qdop = 36,0 m3/h otworu wynosi: R = 334,0 m. 

 

5.1.4. Przewidywane parametry eksploatacyjne projektowanego otworu w W/II –W/IV 

 

● współczynnik filtracji k 

Do obliczeń parametrów eksploatacyjnych projektowanych studni przyjęto średnią 

wartość współczynników filtracji z otworów nr SW-4 i SW-5a tj.  k = 0,0000925 m/s.  

 

● dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra Vdop 

Obliczono ze wzoru  Sichardt’a: 

 

Vdop =  √k/15 [m/h] 

 

Vdop = 2,3 [m/h] 

 

● przewidywana dopuszczalna wydajność projektowanej studni Qdop 

 

Qdop = 3,14 · d · l · Vdop [m3/h], 

gdzie: 

d – średnica filtra wraz z obsypką: d = 0,457 m 

l – długość części czynnej filtra: l = 30,0 m 

Vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra: Vdop = 2,3 m/h 

stąd    

Qdop = 99,0 [m3/h] 

 

Szacunkową wielkość oddziaływania otworów nr SW-8 i SW-9 przy  

Qdop = 99,0 m3/h wyliczono ze wzoru Sichardta:  
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ksR ⋅⋅= 3000  

gdzie:  

s – depresja w projektowanym otworze: ok. s = 12,0m (na podstawie  

parametrów otworu nr SW-4); 

k – współczynnik filtracji: k = 0,0000925 m/s. 

 

Stąd wartość zasięgu leja depresji dla wydajności dopuszczalnej 

Qdop = 99,0 m3/h otworu wynosi: R = 346,0 m. 

 

5.2.  Zakres obserwacji i badań terenowych 

Zakres badań terenowych, przeprowadzonych po odwierceniu i zafiltrowaniu otworów,  

obejmie (każdą ze studni, niezależnie od wybranego wariantu wiercenia): 

• przeprowadzenie pompowań oczyszczających i pomiarowych, w każdym otworze, 

zgodnie z opisem podanym niżej; 

• pobór prób urobku do badań granulometrycznych z każdego otworu, zgodnie z pkt. 5.4; 

• pobór prób wody do badań laboratoryjnych z każdego otworu, zgodnie z pkt. 5.4; 

• wykonanie pomiarów geodezyjnych każdego otworu, zgodnie z pkt. 5.8. 

 

Pompowania  

Po zakończeniu prac wiertniczych, zafiltrowaniu otworów i opuszczeniu pomp 

głębinowych o odpowiednich parametrach, należy w każdej ze studni niezależnie od 

wybranego wariantu wiercenia przeprowadzić pompowanie według następującego 

schematu: 

• przed rozpoczęciem pompowania należy pomierzyć poziom ustabilizowanego 

zwierciadła wody w otworze; 

 

• pompowanie oczyszczające: należy przeprowadzić rozpoczynając od 20% 

wydajności maksymalnej studni, ze stopniowo wzrastającą wydajnością, aż do 

uzyskania ok. 120 % wydajności maksymalnej studni. Zmianę wydajności należy 

każdorazowo przeprowadzić dopiero po oczyszczeniu się wody z zawiesin 

mechanicznych. W końcowej fazie pompowania oczyszczającego należy 

prowadzić pompowanie tzw. zrywami tj. pulsacyjnie zmieniać wydajność otworu, 

aby spowodować „zrywy” hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych 
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cząstek. Nadzór hydrogeologiczny w porozumieniu z Wykonawcą powinien 

dostosować czas trwania pompowania oczyszczającego oraz jego wydajności do 

uzyskiwanych warunków klarowności wody. Po zakończeniu pompowania należy 

przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody w otworze; 

• po pompowaniu oczyszczającym należy zachlorować otwór na okres 24 h; 

• pompowanie pomiarowe: 

Po pompowaniu oczyszczającym otworów należy wykonać pompowanie 

pomiarowe, podczas którego należy pompować każdy z otworów oddzielnie, 

jednocześnie wykonując pomiary w najbliższej studni. Pompowanie następnej 

studni można rozpocząć dopiero, gdy ustabilizuje się zwierciadło wody po 

poprzednim pompowaniu. Przed rozpoczęciem każdego pompowania należy 

zmierzyć poziom ustabilizowanego zwierciadła wody w otworze przygotowanym 

do pompowania. 

Pompowanie należy przeprowadzić na trzech cyklach dynamicznych według 

schematu:  

I cykl  1/3 Qmaxteoret  t = 6 h 

II cykl  2/3 Qmaxteoret  t = 12 h 

III cykl  Qmaxteoret  t = 24 h 

Maksymalną wydajność pompowania pomiarowego oraz wydajność na 

poszczególnych jego cyklach, ustali nadzór hydrogeologiczny, na podstawie 

wyników otrzymanych podczas pompowania oczyszczającego. Pompowanie na 

każdym z cykli należy prowadzić przez min. 4 h po ustabilizowaniu się zwierciadła 

wody. Jest to bardzo istotnie zwłaszcza na ostatnim cyklu pompowania. Decyzję 

o zakończeniu pompowania, podejmie nadzór hydrogeologiczny w dostosowaniu 

do uzyskiwanych wyników.  

W trakcie pompowania każdej ze studni należy: 

• mierzyć wydajność pompowanej studni za pomocą wodomierza; 

• prowadzić pomiary położenia dynamicznego zwierciadła wody  

w pompowanym otworze i sąsiednim, w tym również w otworach nr SW-5a  

i SW-4; 

• przeprowadzić pompowanie zespołowe nowo wykonanych otworów 

hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach  

nr SW-5a i SW-4, w celu obliczenia ich wzajemnego oddziaływania; 

• prowadzić pomiary zwierciadła wody podczas stabilizacji zwierciadła wody. 
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Częstotliwość pomiarów zmian położenia zwierciadła wody należy uzależnić od ich 

wielkości. Jeden pomiar przyrządem pomiarowym powinien przypadać na zmianę zwierciadła 

wody o 3–5 cm. 

Pomiary zwierciadła muszą być prowadzone dokładnie, ponieważ posłużą one do 

wyznaczenia parametrów eksploatacyjnych otworów oraz do wyznaczenia współczynnika 

sprawności studni. 

Zaleca się wykonanie modelowania numerycznego na etapie sporządzania 

dokumentacji hydrogeologicznej dla wariantów założonych w projekcie (W/1, W/2, W/3, 

W/4). 

5.3. Opis opróbowania otworu 

Próby urobku 

Podczas wiercenia należy pobierać próbki skał przy każdej zmianie litologii, nie 

rzadziej jednak niż co 2 m postępu wiercenia, dla każdego z otworów. Przy przewiercaniu 

warstwy wodonośnej próbki należy pobierać co 1 m. Pobrane próbki umieszcza się  

w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, które odpowiednio zabezpieczone na terenie 

wiertni tworzą magazyn próbek wiertniczych 

Ponadto należy pobierać próbki gruntu do badań granulometrycznych (z partii 

warstw wodonośnych różniących się litologicznie (do torebek foliowych lub słojów 

szklanych). 

Na opakowaniach, w których znajdują się próbki, należy czytelnie i w sposób trwały 

opisać metrykę próbki, podając: 

a) nazwę, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposób pobrania; 

b) głębokość pobrania; 

c) kolejny numer; 

d) nazwę wykonawcy opróbowania; 

e) datę pobrania,  

f) w przypadku poboru próbki wody podziemnej należy dodatkowo podać 

temperaturę wody na wypływie z otworu, oraz godzinę pobrania przed 

dostarczeniem do autoryzowanego laboratorium. 

 

Skrzynki z próbkami geologicznymi opisuje się, podając: 

• na górnej podłużnej krawędzi dane określone w pkt a) i b), 

• na ścianie czołowej dane określone w pkt a)-c), 

• na ścianie bocznej dane określone w pkt a), b) i d). 

Wyżej wymieniony opis dotyczy każdego z dwóch otworów.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r.  

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 282, poz. 1657), 

próbki geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego, zalicza się do „próbek czasowego 

przechowywania”. Obowiązek ich przechowywania należy do podmiotu, który w ramach 

robót geologicznych pobierał próby tj. do Wykonawcy wiercenia. Wykonawca robót 

wiertniczych zobowiązany jest do przechowywania próbek w magazynie spełniającym 

wymogi określone ww. rozporządzeniem, zapewniając im ochronę przed szkodliwymi 

wpływami. Likwidacja próbek może nastąpić po zatwierdzeniu dokumentacji 

hydrogeologicznej. 

 

Próby wody 

Pod koniec pompowania pomiarowego każdego z otworów należy pobrać próbę 

wody do analizy fizyczno-chemicznej, która obejmie oznaczenia takie jak: jon amonowy, 

azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, wapń, magnez, siarczany, sód i potas oraz 

określenie mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, twardości, zasadowości, suchej 

pozostałości, przewodność el. właściwej i utlenialności. Woda do analizy bakteriologicznej 

zostanie pobrana po zabudowie docelowych urządzeń wodnych i po zachlorowaniu otworu. 

Zakres badań musi umożliwiać opisanie charakterystyki i prognozy trwałości oraz 

wahań właściwości fizycznych i składu chemicznego, w tym musi umożliwiać określenie klasy 

jakości wody, typu chemicznego wody oraz jej mineralizacji. 

 

5.4. Informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych 

Zamykanie wód z przewiercanych poziomów wodonośnych ma na celu nienaruszenie 

naturalnej izolacji poszczególnych poziomów, ochronę różnych poziomów przed skażeniem 

bakteriologicznym oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym składzie fizyko-

chemicznym.  

Zamknięcia poszczególnych horyzontów wodonośnych należy dokonać na polecenie 

geologa nadzorującego wiercenie. W przypadku nieuzyskania prawidłowej izolacji, czynność 

zamykania należy powtórzyć i przeprowadzić ponownie próbę szczelności. 

Dostępne materiały geologiczne wskazują, że w rejonie projektowanych robót 

występują dwa użytkowe poziomy wodonośne o napiętym zwierciadle wody 

(czwartorzędowy i trzeciorzędowy). Konieczne jest więc izolowanie poszczególnych 

horyzontów wodonośnych. Poszczególne warstwy i poziomy wodonośne zostaną 

odizolowane od siebie, poprzez wypełnienie przestrzeni między sukcesywnie podciąganymi 

rurami wiertniczymi, materiałem uszczelniającym np. compaktonitem.  
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5.5. Sposób i termin likwidacji otworu wiertniczego oraz rekultywacji gruntów 

Nie przewiduje się likwidacji otworów. Konieczność ich likwidacji wynikać będzie  

z utraty możliwości eksploatacyjnych. W takim wypadku otwory zostaną zlikwidowane na 

podstawie projektu robót geologicznych likwidacji otworów, zatwierdzonych przez stosowny 

organ administracji geologicznej, a teren zostanie uporządkowany. 

 

5.6. Charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań 

geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji 

Nie dotyczy. Nie będą prowadzone badania geofizyczne i geochemiczne.  

 

5.7. Wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych 

Wykonane otwory należy zlokalizować na mapie sytuacyjno- wysokościowej 

w skali 1:1000 lub 1:500  i wykonać niwelację wykonanego otworów w celu określenia ich: 

• rzędnej terenu w m n.p.m., 

• rzędnej kryzy rury eksploatacyjnej. 

 

 W/w pomiary zostaną wykonane przez geodetę, który następnie sporządzi 

geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji i wykonania pomiarów niwelacyjnych rzędnej terenu  

i kryzy. Szkic ten będzie stanowił załącznik do dokumentacji hydrogeologicznej. 

 

5.8. Zakres badań laboratoryjnych 

Zakres badań został opisany w punkcie 5.4 opracowania. 

 

5.9. Przewidywana dopływu wód wielkość 

Dane z otworów archiwalnych, zlokalizowanych w rejonie ujęcia, wskazują na 

możliwy współczynnik filtracji na poziomie k = 0,0000925 m/s i dopuszczalną wydajność 

ujęcia w wysokości Q = 36,0 m3/h przy Wariancie I/III oraz w wysokości Q = 99,0 m3/h przy 

Wariancie II/IV. 

 

5.10. Przewidywana jakość wody 

Na podstawie wyników badań wody z otworu nr SW-4 i SW-5a przewiduje się, że  

w woda ujmowana projektowanymi otworami będzie charakteryzować się dobrą jakością.  
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Badania wykazały, że wartości zawarte w próbkach wody nieznacznie przekraczają 

wartości dopuszczalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia  

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2294) w zakresie zawartości żelaza i manganu. W związku z powyższym woda z ujęcia 

wymaga uzdatnienia. 

5.11. Sposób odprowadzania wody 

Woda z pompowania pomiarowego zostanie odprowadzona do najbliższego rowu 

melioracyjnego lub terenu leśnego.  

6. Określenie próbek geologicznych, harmonogramu robót, wpływu robót i rodzaju 

dokumentacji 

 

6.1. Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi administracji 

geologicznej 

Podczas prac nie będą pobierane próbki geologiczne podlegające przekazaniu 

organowi administracji geologicznej.  

 

6.2. Harmonogram zamierzonych robót geologicznych 

Przewiduje się wykonanie prac w określonych terminach i czasie: 

• wiercenie i filtrowanie otworu-2 tygodnie 

• przygotowanie pompowania pomiarowego                                      - 1 dzień, 

• próbne pompowanie                                     - 3 dni, 

• wykonanie badań laboratoryjnych             - 16 dni, 

• wykonanie  pomiaru geodezyjnego         - 1 dzień, 

• likwidacja  placu budowy i rekultywacja jego terenu   - 1 dzień, 

• opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej                          - 60 dni. 

Całkowity okres wykonania prac i robót geologicznych związanych z wykonaniem 

otworów hydrogeologicznych i udokumentowaniem zasobów  eksploatacyjnych  wykonanego 

ujęcia: 4 miesiące.  

Z uwagi na czas realizacji jak i prace przygotowawcze inwestycji, postuluje się |o 

ważność niniejszego projektu robót geologicznych przez okres 5 lat, od dnia kiedy decyzja 

stanie się ostateczna. 

6.3. Wpływ zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione 

Obszary chronione określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.). Według niniejszej ustawy formami ochrony 



25 

 

przyrody są: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska 

dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. 

Projektowany otwór nie będzie się znajdował na terenach objętych ochroną 

przyrody.  

Poniżej wyszczególniono obszary chronione, które położone są najbliżej ujęcia: 

o Obszar objęty programem Natura 2000:Obszar siedliskowy Dolina Słupi (PLH 

220052)oddalony o ok. 1,4 km na zachód od ujęcia; 

o Obszar Chronionego Krajobrazu : Pas Pobrzeża na Wschód od Ustki oddalony o 

ok. 1,0 km na wschód od ujęcia. 

Uwzględniając odległość położenia planowanej inwestycji od obszarów chronionych, 

a także biorąc pod uwagę zakres robót, należy wykluczyć możliwość oddziaływania ujęcia na 

siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.  

Wykonanie studni głębinowych zgodnie z obowiązującymi normami oraz późniejsza 

prawidłowa eksploatacja otworów, nie będą wywierać wpływu na środowisko. 

Fragment Mapy geośrodowiskowej Polski, na której zaznaczone są granice form 

ochrony przyrody, stanowi załącznik nr 4.  

 

6.4. Rodzaj dokumentacji, jaka ma powstać w wyniku robót geologicznych 

Po zakończeniu robót i badań, związanych z wykonaniem otworów nr SW-8 i SW-9, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja  

2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej 

(Dz. U. 2016,poz. 2033), sporządzona zostanie Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód 

podziemnych w Ustce. W dokumentacji hydrogeologicznej ustalone zostaną wydajności 

eksploatacyjne otworów nr SW-8 i SW-9 (w dostosowaniu do technicznych możliwości 

eksploatacji studni) oraz nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Ustce.  

 

6.5. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony 

środowiska 



26 

 

Prowadzenie robót wiertniczych, objętych projektem, wiąże się z potrzebą 

zachowania szczególnych warunków ostrożności. W trakcie prowadzonych prac wiertniczych 

muszą być zachowane następujące warunki bezpieczeństwa: 

• należy sprawdzić połączenie elementów wieży wiertniczej, trójnogu lub 

masztu; 

• wytrzymałość poszczególnych urządzeń wiertniczych powinna być 

potwierdzona atestem wytrzymałościowym (dotyczy to także lin 

wiertniczych, które powinny być poddane przeglądowi); 

• należy prowadzić przegląd mechanicznych urządzeń wiertniczych,  

a szczególnie osłon pasów napędowych; 

• należy sprawdzić liny odciągów wiertniczych oraz prawidłowość ustawienia 

urządzeń; 

• należy ogrodzić plac budowy poprzez olinowanie w celu uniemożliwienia 

wstępu osób postronnych; plac budowy należy także oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 

• w razie zastosowania urządzeń wiertniczych z napędem elektrycznym, 

powinny one posiadać uziemienia sprawdzone pod względem skuteczności 

przez uprawnionego elektryka. 

Przedsiębiorca podejmujący realizację robót wiertniczych powinien, przed ich 

rozpoczęciem: 

• przeprowadzić szkolenie załogi wiertniczej, zwracając szczególna uwagę  na 

zagrożenia i sposób ich uniknięcia; 

• dostarczyć i pozostawić instrukcję bezpiecznego prowadzenia robót; 

• dostarczyć na teren budowy apteczkę i  gaśnicę piankową zaopatrzyć załogę 

w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe, kontrolując ich stosowanie w czasie 

pobytu w zasięgu działania urządzeń wiertniczych; 

• dostarczyć na teren budowy telefon komórkowy umożliwiający 

powiadomienie odpowiednich służb w razie wypadku. 

 

Warunki bezpieczeństwa, których bezwzględnie należy przestrzegać podczas prac 

wiertniczych, zostały określone w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  

25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 

812) oraz w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie 



27 

 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz.U. 2002 nr 109, poz. 961 ze zm.). 

W trakcie prowadzenia prac montażowych wiertni zostanie przygotowany dół 

urobkowy, do którego w trakcie wiercenia otworu będzie odprowadzany powstający urobek. 

Po zakończeniu robót wiertniczych dół urobkowy zostanie zlikwidowany,  

a teren placu budowy zostanie uporządkowany. Urobek z wiercenia nie stanowi odpadu 

szkodliwego dla środowiska. 

 

 

7. Wniosek 

Wodociągi Ustka Sp. z o. o. 

ul. Ogrodowa 14 

76-270 Ustka 

 

zwracają się z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego 

o zatwierdzenie niniejszego projektu robót geologicznych w zakresie: 

� Wariantowego wykonania otworów hydrogeologicznych nr SW-8 i SW-9. Studnia nr 

SW-8 zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 

384/4,  a studnia nr SW-9 będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 

384/5 w Mieście Ustka, gm. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie. 

• Zabudowy filtrów o konstrukcji podanej w pkt. 5.1.1 i 5.1.2 oraz na załącznikach  

nr 6 - 9; 

• Przeprowadzenia pompowania (oczyszczającego, pomiarowego i kontrolnego) 

zgodnie z pkt. 5.3; 

• Opróbowania otworów w zakresie podanym w pkt. 5.3; 

• Prac geodezyjnych, wyszczególnionych w pkt. 5.8; 

• prac dokumentacyjnych, jak w pkt. 6.5; 

 

zgodnie z harmonogramem, określonym w pkt. 6.2 projektu.  



 

Rys.1 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody 

  

lokalizacja przedsięwzięcia 



 

 

Rys. 2 Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie przedstawiającej stan i ochronę zasobów środowiska przyrodniczego Ustki 

 

lokalizacja przedsięwzięcia 



 

 Rys. 3 Lokalizacja inwestycji na mapie ewidencyjnej (System Informacji przestrzennej) 
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Rys. 4 Fragment mapy topograficznej analizowanego terenu 

Przybliżona lokalizacja 

planowanych studni 
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