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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; 



15 

 

• 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 
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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 
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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 
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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.  
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU NR S -8 i SW-9 WARIANT IW V

OTWÓR POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZY NR SW-8 i SW-9
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Przekrój hydrogeologiczny A-A’
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WARIANT I/III
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Wyniki badań geofizycznych elektrooporowych

Załącznik nr 13









Karty i profile otworów hydrogeologicznych archiwalnych (PIG)

Załącznik nr 14



Nazwa obiektu: WODOCIĄG  MIEJSKI  6  (D. UJ. RYBACKA) Numer obiektu: 90060

Stan obiektu: CzynnyNumer i nazwa ujęcia: 90020-WODOCIĄG MIEJSKI

Numer archiwalny:     3024/129Archiwum:     CAG-PIG

Przeznaczenie obiektu:     EksploatacjaData rek./ren.:Data wykonania obiektu: 1981

Autor dokumentacji:     Kliński Z.

Położenie obiektu:

Rzędna terenu: 6.04 m n.p.m.

X:     748636.51 Y:     362634.66Współrzędne 1992

Ulica:        Rybacka Numer domu:Miejscowość:

Nazwa ark. mapy 1:50 000: UstkaNumer arkusza mapy 1:50 000:     9

Gmina:               Ustka (gm. miejska)Powiat:     słupskiWojewództwo:

X:     3621273.18 Y:     6052553.33Współrzędne topogr. 1942 XYH

B:     16°52'25.70"Współrzędne geogr. WGS 84

B:     16°52'32.71"Współrzędne topogr. 1942 BLH

Ustka

pomorskie

L:     54°34'59.42"

L:     54°34'58.31"

Weryfikacja lokalizacji: Rodzaj:     PEŁNAData:     2018-09-05 Sposób pomiaru wsp.:     GPS

Średnica [mm]Nazwa części Głębokość od [m] Głębokość do [m]

35642.00.0Rura nadfiltrowa

35671.542.0Część robocza filtra

35673.771.5Rura podfiltrowa

Obsypka:             Piask.<= 2 mmRodzaj filtra:     Rura stal.siatka stylon. Średnica ziaren [mm] :    od: 0.80 do: 2.00

Zafiltrowanie: Głębokość całkowita obiektu [m]:     80.0 Głębokość ostateczna obiektu [m]:       73.7

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy:Trzeciorzęd - miocen

Max. pom.

6.909.60

Wydajność 80.0 m3/godz114.00  m3/godz114.00  m3/godz

15.0

82.00 m3/godz

Ujęcie zatw.Eksploatacyjna

114.00  m3/godz

Studnia zatw.Teoretyczna

Depresja [m] 9.60

Czas pompowania t:     69 godz. Współczynnik filtracji k:         0.0001200 m/s

Promień leja depresji R:     315.00 m Wydajność jednostkowa q:  11.88 m3/h*1m*s
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Analiza wody:

Data wykonania analizy:     1981-08-26 Numer analizy: Rodzaj próbki: Próbka-3 cykl pomp.

Twardość

Ogólna 1     4.00  mvalCa/dm3 Ogólna 2

Niewęglanowa 1     0.00  mvalCa/dm3 Niewęglanowa 2

Węglanowa

Mętność

Zawartość zawiesiny          mgSiO2/dm3 Skala mętności     Brak danych

Zasadowość

Ogólna    5.00  mval/dm3 Alkaliczna    1.00  mval/dm3

Ciężar właściwy [g/cm3]: pH:     8.00 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjał redox Eh [mV] Utlenialność

Składniki wody

Fluorki 0.300 mg/dm3

CO2 wolny 8.800 mg/dm3

Miano Coli 100.000 Brak danych

Azot azotanowy 0.000 mg/dm3

Straty praż. 92.000 mg/dm3

Sucha poz. 316.000 mg/dm3

Chlorki 28.200 mg/dm3

Żelazo og. 0.800 mg/dm3

Bakt.na agarze 6.000 Brak danych

Magnez 12.160 mg/dm3

Poz.po praż. 224.000 mg/dm3

Wapń 60.000 mg/dm3

Azot azotynowy 0.000 mg/dm3

Azot amonowy 0.500 mg/dm3

Bakt.na żel. 15.000 Brak danych

Mangan 0.130 mg/dm3

Utlenialność 1.000 mg/dm3

Siarczany 10.060 mg/dm3
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Numer obiektu: 90060

Nazwa obiektu: WODOCIĄG MIEJSKI 6 (D. UJ. RYBACKA)

Miejscowość: Ustka X (ukł 1992): 748,636.51

Gmina: Ustka (gm. miejska) Y (ukł 1992): 362,634.66

Powiat: słupski Rzędna terenu: 6.04 m

Data wykonania obiektu: 01-08-1981 Głębokość całkowita: 80.0 m

Strona 1/1 09-09-2019

7.0

2.0

-3.0

-8.0

-13.0

-18.0

-23.0

-28.0

-33.0

-38.0

-43.0

-48.0

-53.0

-58.0

-63.0

-68.0

-73.0

Wysokość
m n.p.m.

0.0

42.0

71.5

73.7

Kolumny filtracyjne

42.0

10.1

Zwierciadła wody

0.0
Piasek gliniasty, Brak danych: Brak danych

4.0

Ił, Brak danych: Mułki

10.1 Ił, Brak danych: Mułki

10.5 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

13.0
Glina zwałowa, Brak danych: Brak danych

17.0

Mułki, Brak danych: Brak danych

23.0
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

25.0

Mułki, Brak danych: Brak danych

35.0
Mułki, Brak danych: Ił

37.0
Piasek, gruboziarn.: Żwir kwarcowy

39.0 Piasek, drobnoziarn.: Mułki
40.0 Mułki, Brak danych: Brak danych
42.0

Piasek kwarcowy, drobnoziarn.: Żwir

60.0
Piasek, drobnoziarn.: Żwir kwarcowy

62.0

Piasek kwarcowy, drobnoziarn.: Brak danych

71.5

Mułki, Brak danych: Brak danych

80.0

Opis litologiczny

Q

Tr

Stratygrafia



Nazwa obiektu: WODOCIĄG  MIEJSK 4  (D. UJ. RYBACKA C) Numer obiektu: 90023

Stan obiektu: CzynnyNumer i nazwa ujęcia: 90020-WODOCIĄG MIEJSKI

Numer archiwalny:     ------397Archiwum:     UW Słupsk

Przeznaczenie obiektu:     EksploatacjaData rek./ren.:Data wykonania obiektu: 1967

Autor dokumentacji: Żarowski A.

Położenie obiektu:

Rzędna terenu: 5.87 m n.p.m.

X:     748635.04 Y:     362683.11Współrzędne 1992

Ulica:        Rybacka Numer domu:Miejscowość:

Nazwa ark. mapy 1:50 000: UstkaNumer arkusza mapy 1:50 000:     9

Gmina:               Ustka (gm. miejska)Powiat:     słupskiWojewództwo:

X:     3621321.66 Y:     6052554.62Współrzędne topogr. 1942 XYH

B:     16°52'28.40"Współrzędne geogr. WGS 84

B:     16°52'35.40"Współrzędne topogr. 1942 BLH

Ustka

pomorskie

L:     54°34'59.42"

L:     54°34'58.31"

Weryfikacja lokalizacji: Rodzaj:     PEŁNAData:     2018-09-05 Sposób pomiaru wsp.:     GPS

Średnica [mm]Nazwa części Głębokość od [m] Głębokość do [m]

25051.840.8Rura nadfiltrowa

25071.851.8Część robocza filtra

25075.071.8Rura podfiltrowa

Obsypka:             Piask.<= 2 mmRodzaj filtra:     Okładz.-żwir.azb-cement Średnica ziaren [mm] :    od: 0.80 do: 1.40

Zafiltrowanie: Głębokość całkowita obiektu [m]:     75.0 Głębokość ostateczna obiektu [m]:       75.0

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy:Trzeciorzęd

Max. pom.

14.7014.60

Wydajność 80.0 m3/godz120.00  m3/godz160.00  m3/godz

15.0

120.50 m3/godz

Ujęcie zatw.Eksploatacyjna

120.00  m3/godz

Studnia zatw.Teoretyczna

Depresja [m] 14.60

Czas pompowania t:     517 godz. Współczynnik filtracji k:         0.0001150 m/s

Promień leja depresji R:      m Wydajność jednostkowa q:  8.20 m3/h*1m*s
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Analiza wody:

Data wykonania analizy:     1969-01-17 Numer analizy: Rodzaj próbki: Próbka wody z depr.

Twardość

Ogólna 1     4.30  mvalCa/dm3 Ogólna 2

Niewęglanowa 1     0.00  mvalCa/dm3 Niewęglanowa 2

Węglanowa

Mętność

Zawartość zawiesiny     3.00  mgSiO2/dm3 Skala mętności     Słabo opalizująca

Zasadowość

Ogólna    7.00  mval/dm3 Alkaliczna    2.70  mval/dm3

Ciężar właściwy [g/cm3]: pH:     7.80 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjał redox Eh [mV] Utlenialność

Składniki wody

Chlorki 611.000 mg/dm3

Azot amonowy 0.020 mg/dm3

Azot azotynowy 0.020 mg/dm3

Żelazo og. 0.300 mg/dm3

Azot azotanowy 0.001 mg/dm3

Utlenialność 3.000 mg/dm3
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Numer obiektu: 90023

Nazwa obiektu: WODOCIĄG MIEJSK 4 (D. UJ. RYBACKA C)

Miejscowość: Ustka X (ukł 1992): 748,635.04

Gmina: Ustka (gm. miejska) Y (ukł 1992): 362,683.11

Powiat: słupski Rzędna terenu: 5.87 m

Data wykonania obiektu: 01-03-1967 Głębokość całkowita: 75.0 m
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6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

-6.0

-7.0

-8.0

-9.0

-10.0

-11.0

-12.0

-13.0

-14.0

-15.0

-16.0

-17.0

-18.0

-19.0

-20.0

-21.0

-22.0

-23.0

-24.0

-25.0

-26.0

-27.0

-28.0

-29.0

-30.0

-31.0

Wysokość
m n.p.m. Kolumny filtracyjne

1

21.0

1

3.9

2

34.5

4

7.0

Zwierciadła wody

0.0
Gleba, Brak danych: Brak danych

1.0 Piasek, drobnoziarn.: Części organiczne
1.3 Piasek, drobnoziarn.: Części organiczne

2.5
Glina pylasta, Brak danych: Otoczaki

3.9
Glina pylasta, Brak danych: Otoczaki

5.0
Glina, Brak danych: Otoczaki

7.0

Glina, Brak danych: Otoczaki

12.0
Ił, Brak danych: Brak danych

14.0

Glina zwałowa, Brak danych: Otoczaki

21.0
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

22.0

Mułki, Brak danych: Brak danych

26.0

Glina zwałowa, Brak danych: Otoczaki

33.0
Mułowce, Brak danych: Brak danych

34.5
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

36.0
Pył, Brak danych: Brak danych

37.5

Opis litologiczny

Q

Tr

Stratygrafia



Numer obiektu: 90023

Nazwa obiektu: WODOCIĄG MIEJSK 4 (D. UJ. RYBACKA C)

Miejscowość: Ustka X (ukł 1992): 748,635.04

Gmina: Ustka (gm. miejska) Y (ukł 1992): 362,683.11

Powiat: słupski Rzędna terenu: 5.87 m

Data wykonania obiektu: 01-03-1967 Głębokość całkowita: 75.0 m
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-31.0

-32.0
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-37.0
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-40.0

-41.0

-42.0

-43.0

-44.0

-45.0

-46.0

-47.0

-48.0

-49.0

-50.0

-51.0

-52.0

-53.0

-54.0

-55.0

-56.0

-57.0

-58.0

-59.0

-60.0

-61.0

-62.0

-63.0

-64.0

-65.0

-66.0

-67.0

-68.0

-69.0

Wysokość
m n.p.m.

40.8

51.8

71.8

75.0

Kolumny filtracyjne
2

34.5

3

40.0

4

45.0

Zwierciadła wody

37.5

Pył, Brak danych: Brak danych

40.0
Piasek, średnioziarn.: Brak danych

42.0

Pył, Brak danych: Lignit

45.0
Piasek, drobnoziarn.: Pył

47.0
Piasek, średnioziarn.: Brak danych

49.0
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

51.0
Piasek pylasty, Brak danych: Namuł

52.0

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

55.0 Pył, Brak danych: Brak danych
55.5

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

59.0
Piasek, drobnoziarn.: Mułki

60.0

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

64.0

Piasek, średnioziarn.: Brak danych

73.0
Ił, Brak danych: Brak danych

75.0

Opis litologiczny

Tr

Stratygrafia



Nazwa obiektu: WODOCIĄG MIEJSKI 5A Numer obiektu: 90133

Stan obiektu: CzynnyNumer i nazwa ujęcia: 90020-WODOCIĄG MIEJSKI

Numer archiwalny:      2516/2009Archiwum:     CAG-PIG

Przeznaczenie obiektu:     EksploatacjaData rek./ren.:Data wykonania obiektu: 10-2007

Autor dokumentacji:     Zygmunt Kliński, Agnieszka Banaszak

Położenie obiektu:

Rzędna terenu: 5.87 m n.p.m.

X:     748643.60 Y:     362809.08Współrzędne 1992

Ulica:        Rybacka Numer domu:     dz.384/1Miejscowość:

Nazwa ark. mapy 1:50 000: UstkaNumer arkusza mapy 1:50 000:     9

Gmina:               Ustka (gm. miejska)Powiat:     słupskiWojewództwo:

X:     3621447.03 Y:     6052570.35Współrzędne topogr. 1942 XYH

B:     16°52'35.40"Współrzędne geogr. WGS 84

B:     16°52'42.41"Współrzędne topogr. 1942 BLH

Ustka

pomorskie

L:     54°34'59.82"

L:     54°34'58.70"

Weryfikacja lokalizacji: Rodzaj:     PEŁNAData:     2018-09-05 Sposób pomiaru wsp.:     GPS

Średnica [mm]Nazwa części Głębokość od [m] Głębokość do [m]

28069.00.0Rura nadfiltrowa

22577.069.0Rura nadfiltrowa

22588.077.0Część robocza filtra

22590.088.0Rura podfiltrowa

Obsypka:             Piask.<= 2 mmRodzaj filtra:     Szczelinowy Średnica ziaren [mm] :    od: 1.00 do: 2.00

Zafiltrowanie: Głębokość całkowita obiektu [m]:     91.0 Głębokość ostateczna obiektu [m]:       90.0

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy:Trzeciorzęd - neogen

Max. pom.

20.1318.40

Wydajność 80.0 m3/godz57.20  m3/godz57.20  m3/godz

15.0

63.00 m3/godz

Ujęcie zatw.Eksploatacyjna

57.20  m3/godz

Studnia zatw.Teoretyczna

Depresja [m] 18.40

Czas pompowania t:     48 godz. Współczynnik filtracji k:         0.0000820 m/s

Promień leja depresji R:     500.00 m Wydajność jednostkowa q:  3.13 m3/h*1m*s
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Analiza wody:

Data wykonania analizy:     2007-10-30 Numer analizy: 4439/W/07 Rodzaj próbki: Próbka przed uzdatn.

Twardość

Ogólna 1 Ogólna 2

Niewęglanowa 1 Niewęglanowa 2

Węglanowa

Mętność

Zawartość zawiesiny Skala mętności

Zasadowość

Ogólna Alkaliczna

Ciężar właściwy [g/cm3]: pH: Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjał redox Eh [mV] Utlenialność

Składniki wody

Enterokoki 0.000 Nie dotyczy

Wsk. Coli 0.000 Nie dotyczy
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Numer obiektu: 90133

Nazwa obiektu: WODOCIĄG MIEJSKI 5A

Miejscowość: Ustka X (ukł 1992): 748,643.6

Gmina: Ustka (gm. miejska) Y (ukł 1992): 362,809.08

Powiat: słupski Rzędna terenu: 5.87 m

Data wykonania obiektu: 01-10-2007 Głębokość całkowita: 91.0 m

Strona 1/1 09-09-2019

6.0

1.0

-4.0

-9.0

-14.0

-19.0

-24.0

-29.0

-34.0

-39.0

-44.0

-49.0

-54.0

-59.0

-64.0

-69.0

-74.0

-79.0

-84.0

Wysokość
m n.p.m.

0.0

69.0

77.0

88.0
90.0

Kolumny filtracyjne

1

10.0

1

1.8

2

17.0

2

1.8

3

42.0

3

1.8

4

76.0

4

6.67

Zwierciadła wody

0.0

Piasek, drobnoziarn.

7.0
Glina zwałowa

10.0
Piasek, drobnoziarn.

15.0
Glina zwałowa: Otoczaki

17.0
Piasek, drobnoziarn.

20.0

Piasek, średnioziarn.

28.0
Głazy

31.0

Piasek, średnioziarn.

40.0
Glina zwałowa

42.0

Piasek, drobnoziarn.

50.0 Glina zwałowa
51.0

Piasek, drobnoziarn.: Glina

62.0

Mułki piaszczyste

73.0
Glina zwałowa

76.0 Piasek, drobnoziarn.
77.0

Piasek, drobnoziarn.

88.0
Mułki

91.0

Opis litologiczny

Q

Tr

Stratygrafia


