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1. KARTA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH 

Likwidacia studni wierconei nr 1 na ujeciu w m. Kosmin 

MiejscowoSc: 

Gmina: 

Powiat: 

Wojewodztwo: 

Zlewnia rzeki: 

Region wodny: 

Zbiornik wod podziemnych: 

Inwestor: 

Uiytkownik: 

Arkusz mapy topograficznej w skali 

1 : 50000 (u klad 42): 

Rzqdna powierzchni terenu: 

llosC otworow do likwidacji: 

Geolog projektant: 

MiejscowoSc, data: 

Kosmin 

Grojec 

grojecki 

mazowieckie 

I rzedu - Wisia; II - rzedu - Jeziorka 

Region Mazowiecki - RZGW Warszawa 

21 5 A Subniecka Warszawska - czesc 

centralna 

Urzqd Gminy i Miasta Grojec 

Zaktad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu 

Grojec (M-34-6-B) 

132,lO m n.p.m. 

1 

Arkadiusz Wegrzyn 

upr. geol. nr V-1467 

20.12.201 0 r. 



Niniejszy projekt prac geologicznych zostat sporzqdzony przez firmq 

Hydroconsult Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, ul. Nocznickiego 33, 

01-918 Warszawa, na zlecenie Urzqdu Gminy i Miasta Grojec, ul. Pitsudskiego 47, 

05-600 Grojec. Jego celem jest zaprojektowanie prac stuzqcych do likwidacji studni 

awaryjnej nr 1 na ujqciu gminnym w miejscowosci Kosmin. 

Likwidacja studni jest w mysl Ustawy Prawo geologiczne i gornicze z dn. 4. lutego 

1994 r. robotq geologicznq wymagajqcq opracowania projektu podlegajqcego 

zatwierdzeniu przez wtasciwy organ adrninistracji geologicznej. 

Ujqcie w miejscowosci Kosrnin sktada siq z dwoch otworow: studnia nr I - 

awaryjna, studnia nr 2 - zasadnicza. Studnia nr 1 wykonana zostata w lipcu 1979 r. 

i nie jest eksploatowana od wielu lat. Pompa i przewod ttoczny zostaly 

zdemontowane. 

Aktualny stan techniczny studni nr I uniemozliwia dalszq jej eksploatacjq. 

Stwierdzono calkowity zasyp czqsci roboczej filtra. lstnieje duie 

prawdopodobieristwo, i i  czqsc wtasciwa filtra jest uszkodzona. Stqd podjecie proby 

rekonstrukcji otworu wiqzatby siq z duiym ryzykiem i kosztami. Z tego tez wzgledu 

inwestor podjqt decyzjq o likwidacji studni. 

Do opracowania projektu wykorzystano: 

o akty prawne: 

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dn. 4. Lutego 1994 r. (Dz.U. 2005 

nr 228 poz. 1947, z poiniejszymi zmianami) 

Ustawa Prawo wodne z dn. 18 lipca 2008 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, 

z poiniejszymi zmianami) 

Rozporzqdzenie Ministra $rodowiska z dn. 19.12.2001 r (Dz.U. 2001 nr 153 

poz. 1777) w sprawie projektow prac geologicznych 

o dokumenty i opracowania: 

Poradnik metodyczny - Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych 

uje6 zwyktych wod podziemnych, S. Dqbrowski i in., Warszawa, 2004 r. 

Dokurnentacja w kat. ,,C" dla ujqcia wod podziemnych na terenie PGR 

Kosmin - ujqcie wody podziemnej z utworow czwartorzqdowych 

w m. Kosmin, Cz. Gaik, B. Cichon 1979; 



Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych i wprowadzanie sciekow 

poptucznyych do ziemi - ujecie Kosmin, gm. Grojec, E. Matyga, 2004 r., 

Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Warszawa, 2002 r. 

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Grojec, 

B. Witkowska, Warszawa, 1997 r. 

Szczegolowa Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Grojec, 

M.D. Baraniecka, Warszawa, 1979 r. 

Podziat hydrograficzny Polski, 1: 200 000, IMiGW, 1983, 

a takze informacje uzyskane od uzytkownika - Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji 

w Grojcu oraz pomiary wlasne wykonane podczas wizji terenowej w dniu 6.12.2010 r. 

Projekt ten zawiera opis zamierzonych prac i robot geologicznych. Podlega 

zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Grojcu. 

3. Charakterystyka terenu wok02 likwidowanego ujecia 

3.1. Lokalizacja oraz stan prawny nieruchomosci 

Otwor przewidziany do likwidacji zlokalizowany jest na terenie ujqcia wod 

podziemnych w miejscowosci Kosmin, gm. Grojec, pow. grojecki, woj. mazowieckie, 

w odleglosci ok. 10 m od wschodniej granicy i ok. 10 m od poludniowej granicy dziatki 

(zat. nr 1, 2, 3). 

Zgodnie z ewidencjq gruntow ujecie to znajduje sie na dziatkach o nr 918 i 919 

nalezqcych do Skarbu Paristwa, studnia nr 1 zostata usytuowana na dzialce nr 919. 

Skrocony wypis i wyrys z rejestru gruntow stanowi zatqcznik nr 7 do niniejszego 

opracowania. 

Wspolrzqdne geograficzne studni nr 1 w uktadzie WGS 84 to: 

N 51 "54'1 7,35" 

E 20°53'45,60" 

3.2. Zagospodarowanie terenu wokof likwidowanego otworu 

Likwidowany otwor znajduje siq na terenie ochrony bezposredniej ujecia 

wmiejscowosci Kosmin, nalezqcego do Urzedu Gminy i Miasta Grojec, 

a uzytkowanego przez Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Grojcu. Teren ten jest 

ogrodzony i ozna kowany odpowiedniq ta blicq informacyjnq. 

W odlegtosci ok. 15 m od studni nr 1 zlokalizowana jest eksploatowana aktualnie 

studnia nr 2. Ponadto na terenie ujqcia znajdujq siq stacja uzdatniania wody, zbiornik 
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wyrownawczy oraz osadnik sciekow poptucznych. Lokalizacja wszystkich tych 

obiektow zostata przedstawiona na zat. nr 3. 

Ok. 25 m na wschod od likwidowanej studni przebiega nieczynna linia kolejowa, 

na potnocy zlokalizowane sq stawy rybne i rzeka Jeziorka oddalone o ok. 250 m 

(zat. nr 2). 

3.3. Morfologia i hydrografia 

Teren dziatki na ktorej zlokalizowana jest studnia nr 1, wedtug podziatu fizyczno- 

geograficznego Polski J. Kondrackiego znajduje sie na Wysoczyznie Rawskiej 

(318.83). Jest to charakteryzujqca siq zroznicowanym uksztattowaniem wysoczyzna 

polodowcowa. Powierzchnia jej terenu wznosi siq powyzej 150 m n.p.m., natomiast 

w kierunku wschodnim tagodnie obniza siq do okoto 130 m n.p.m. i przechodzi 

w Rowninq Warszawskq. 

Rzedna terenu w rejonie likwidowanej studni wynosi 132,l m n.p.m. 

Opisywane ujqcie znajduje sie w obszarze bilansowym Z-09 obejmujqcym zlewniq 

Jeziorki oraz bezposrednie lewostronne zlewnie Wisty na odcinku od ujscia Pilicy do 

ujscia Bzury, podlegajqcym RZGW w Warszawie. Wedtug podziatu hydrograficznego 

Polski obszar ten znajduje siq w obrqbie zlewni Jeziorki, bedqcej zlewniq drugiego 

rzedu, (pole 223, 4b2), na odcinku rzeki Jeziorki od doptywu spod miejscowosci 

Pniewy wtqcznie do Kraski. 

Rzeka Jeziorka przeptywa okoto 250 m na potnocny wschod od studni nr 1. 

Na potnocy, za korytem rzeki Jeziorki znajdujq siq stawy hodowlane (zal. 1, 2, 3). 

3.4. Budowa geologiczna 

Opisywany teren znajduje sie w obrebie niecki mazowieckiej. Jej podtoze stanowiq 

utwory mezozoiczne, wypetniona jest przez osady paleogenu, neogenu 

i czwartorzqdu. 

Podtoze utworow czwartorz~dowych sq to ilaste utwory neogenskie, ktore w studni 

nr 1 zostaty nawiercone na gtqbokosci 46,O m (zat. nr 4). 

Osady czwartorzedowe pochodzq z okresu zlodowacen potudniowopolskiego 

i Srodkowopolskiego, a serie przypowierzchniowe powstaly w poznym plejstocenie 

i holocenie. 

Cechuje je duze zroznicowanie litologiczne zarowno w profilu pionowym jak i pod 

wzglqdem rozprzestrzenienia poziomego. Budowa utworow czwartorzqdowych 

wyglqda nastqpujqco: 



- jeden lub dwa poziomy glin zwalowych zlodowacenia poludniowopolskiego, 

- piaski rzeczne, lokalnie z domieszkq zwirow interglacjalu mazowieckiego 

(wielkiego), 

- serie glin zwatowych, piaskow wodnolodowcowych i osadow zastoiskowych 

zlodowacenia srodkowopolskiego 

- piaski i namuty zlodowacenia potnocnopolskiego i holocenu w dolinie 

Jeziorki. 

Sekwencja utworow nawierconych w studni nr 1 wyglqda nastqpujqco (zal. nr 6): 

Czwartorzed : 

0,O-0,3 m p.p.t. gleba 

0,3-3,O m p.p.t. glina 

3,O-4,O m p.p.t. piasek drobnoziarnisty 

4,O-6,O m p.p.t. pyt piaszczysty 

6,O-7,O m p.p.t. piasek srednioziarnisty 

7,O-14,O m p.p.t. glina piaszczysta 

14,O-17,O m p.p.t. piaski zaglinione 

17,O-23,O m p.p.t. glina pylasta 

23,O-46,O m p.p.t. piasek gruboziarnisty 

Trzeciorzed : 

46,O-48,O m p.p.t. i l  

3.5. Warun ki hydrogeologiczne i jakosc wod podziemnych 

Likwidowana studnia ujmuje wody czwartorz~dowego poziomu wodonosnego. 

Wedlug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Grojec jest to 

gtowny uzytkowy poziom wodonosny - jednostka 4 FI I .  , ?- Charakterystyczna dla tej 

jednostki jest duza zmiennosc litologii oraz form wystqpowania utworow 

wodonosnych, warstwy sq nieciqgle, wyksztaicone w postaci soczew roznej 

miqzszosci i rozciqglosci. 

W studni nr 1 ujqty poziom wodonosny wystqpuje w przelocie glebokosci 23,O- 

46,O m i budujq go piaski gruboziarniste. Po wykonaniu otworu nawiercone 

zwierciadlo wody ustabilizowa/o siq na gtqbokosci 4,40 m p.p.t (4,03 m p.p.t. 



pomierzono podczas wizji terenowej 06.12.2010 r.). Od powierzchni izolowany jest 

pakietem glin zwalowych o miqzszosci 16 m. 

Analizy chemiczne wykonane w okresie budowy studni wykazaty podwyzszonq 

mqtnosC, barwe, jak rowniez ponadnormatywne stezenia zelaza i manganu, a wiqc 

woda ta wymagala uzdatnienia. 

Ponadto w przelocie glebokosci 3,O-7,O m p.p.t. nawiercono plytszq warstwe 

wodonosnq, zbudowanq z piaskow srednio-, drobnoziarnistych, i pylastych, 

o zwierciadle swobodnym na 3,O m p.p.t. Ze wzglqdu na zbyt malq miqzszosc 

i izolacje nie zostala ona ujeta. 

Szczegolowy profil wiercenia zostal przedstawiony na zalqczniku nr 4. 

Opisywane ujecie znajduje sie w obrqbie trzeciorzedowego Glownego Zbiornika 

Wod Podziemnych GZWP 215A -Subniecka Warszawska obejmujqcego centralnq 

czesc Niecki Mazowieckiej (powierzchnia ok. 17500 km2). Jednak analizowana 

studnia ujmuje plytszy - czwartorzedowy poziom wodonosny. 

3.6. Aktualny stan techniczny studni 

Studnia nr 1 wykonana zostala w sierpniu 1979 r, przez Kombinat Geologiczny 

,,Potnoc" Zaktad Robot Wiertniczych w todzi. Podczas wiercenia zastosowano 

metode obrotowq przy uzyciu pluczki wodnej ze wspomaganiem powietrznym 

wiertnicq Wirth BI-A. 

Glebokosc studni wynosi 48 m, a jej konstrukcja jest nastepujqca: 

do 48 m p.p.t. filtr mostkowy o srednicy 325 mm, wysokosc mostka 

1,5 mm, skladajqcy sie z: 

o rury nadfiltrowej o dlugosci 33 m, 

o czesci czynnej filtra o dlugosci 12 m, 

o rury podfiltrowej o dlugosci 3 m. 

Od 6 m p.p.t. do 48 m p.p.t. wokol filtra, w przestrzeni miedzy filtrem a scianq 

otworu o srednicy 570 mm, zastosowano obsypkq zwirowq o srednicy ziaren od 1,4 

do 2,O mm. 

W czasie probnego pompowania wykonanego po odwierceniu studni uzyskano 

maksymalnq wydajnosc (na trzecim stopniu dynamicznym) wynoszqcq: 

Q3 = 40,5 m3/h przy depresji 19.71 m (wydatek jednostkowy q3 = 2,05 m3/hll m ~ ) .  

Zasoby eksploatacyjne dla studni nr 1 ustalono w wysokosci Q. = 39,O m3/h przy 

depresji S = 19,O m, zatwierdzone przez Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony 



I 

a 
Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego w Radomiu w dniu 07.07.1980 r. decyzjq 

j GT.VI 11-8530122180. 
Po wywierceniu studni nr 2 w 1994 r. decyzjq Wojewody Radomskiego z dnia 

29.07.1994 r. znak 0S.V-7530183194 anulowano zasoby dla studni nr 1 

i zatwierdzono nowe zasoby eksploatacyjne dla catego ujqcia w Kosminie wynoszqce 

45,O m31h przy depresji 9,8 m z warunkiem, ze studnia nr 2 pelnic bedzie role studni 

zasadniczej, natomiast studnia nr 1 bedzie studniq awaryjnq. 

Obecnie ujqcie wod podziemnych w miejscowosci Kosmin dziata w oparciu 

opozwolenie wodnoprawne, wydane przez Starostq Grojeckiego wdniu 

07.12.2004 r. znak pisma RS-6223-3914 wazne do 30.12.201 5 r. Dopuszczalny 

pobor okreslono w wysokosci: 

Qsr d=570 m31d, 

F Qmax d=1 080 m3/d, 
4 Qmax h=45 m31h, 

F przy czym depresja nie moze przekroczyt 13,8 m p.p.t. 

F Podczas wizji terenowej w dniu 06.12.2010 r. stwierdzono zasyp studni do 
J gtqbokoSci ok. 32,9 m p.p.t. Wynika stqd, ze czqsc robocza filtra na catej dlugosc 

r ulegla zasypaniu. Zwierciadlo wody pomierzone w tym dniu stabilizowalo siq na 
, I glqbokosci 4,Om p.p.t. Wchwili obecnej studnia nie nadaje siq do dalszej 

c. eksploatacji. 

3.7. Obudowa studni 

Obudowa studni wykonana zostala z kregow betonowych o srednicy 1,5 m 

i wysokosci 2,8 m, ustawionych kolumnowo jeden na drugim. Krqgi te przykryte sq 

ielbetonowq plytq stropowq, w ktorej znajduje siq wlaz montazowo - komunikacyjny. 

W pokrywie obudowy wykonano komin wywiewny o srednicy 10 cm stuzqcy 

do wentylacji. Czqsc obudowy o dtugosci 2,O m jest wyniesiona ponad powierzchniq 

terenu i otoczona nasypem ziemnym. Glowica studni wysuniqta jest ponad dno 

szachtu na wysokosc 0,3 m. Konstrukcje obudowy studni przedstawiono na zat. nr 6. 



4. Sposob likwidacji studni 

Zgodnie z zasadami ochrony srodowiska likwidacja otworu wiertniczego studni 

powinna obejmowac usuniqcie zabudowanych w nim materiatow, przywracajqc 

srodowisko do stanu zblizonego do pierwotnego. 

Zakres projektowanych prac obejmuje (wariant I): 

1.demontaz obudowy studziennej (usuniqcie krqgow betonowych oraz 

usuniqciem plyty dennej) wraz likwidacjq instalacji wodociqgowej wewnqtrz 

obudowy; 

2. pomiar zwierciadta wody oraz a ktualnej gtqbokosci studni; 

3.dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem roztworu wapna chlorowego lub 

podchlorynu sodu i zarzqdzenie 24 h przerwy na skutecznq reakcjq; 

4.likwidacja zasypu w studni (przy uzyciu odpowiednio dobranych 4yzek 

wiertniczych) w celu podjqcia proby wyciqgniqcia kolumny filtracyjnej; 

5.wyciqganie kolumny filtracyjnej o srednicy 325 mm o tqcznej dlugosci 

48,O mm. Przewiduje siq, i e  samozasyp osiqgnie gt~bokosc 23,O m p.p.t.; 

(w przypadku urwania siq fragmentu filtra podczas jego usuwania nalezy 

postqpowac zgodnie z wariantem II) 

6.zacementowanie otworu od 23,O m p.p.t. do 0,8 m p.p.t.; 

7.zasypanie wykopu po zdemontowanej obudowie materiatem gliniasto- 

ziemnym pochodzqcym z nasypu studni; 

8.w miejscu zlikwidowanej studni nalezy umiescic ,,swiadkaU wykonanego 

z betonu, z informacjq: numer studni (S I ) ,  jej gtqbokosc (48 m) i rok jej 

likwidacji (np. 201 1); 

W przypadku niepowodzenia proby wyciqgniqcia kolumny filtrowej zaleca siq po 

wykonaniu krokow 1 - 4 z powyzszego wariantu (wariant 11): 

1,zasypanie otworu zwirem niegranulowanym wymieszanym z roztworem 

wapna chlorowego do 23 m p.p.t., 

2.zacementowanie otworu od 23 m p.p.t. do 0,8 m p.p.t.; 

3. zasypanie wykopu po zdemontowanej obudowie, glinq zmieszanq 

z materialem pochodzqcym z nasypu; 

4.w miejscu zlikwidowanej studni nalezy umiescic ,,swiadkal' wykonanego 

z betonu, z informacjq: numer studni (S I ) ,  jej gtqbokosc (48 m) i rok jej 

likwidacji (np. 201 1); 
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Po likwidacji otworu nalezy sporzqdzic protokol z likwidacji, potwierdzony przez 
4 

b* 

przedstawicieli zainteresowanych stron, wykonawcq robot, uzytkownika ujecia 

i nadzor geologiczny. , 

4.1. Orientacyjna objqtoSC materiatu do likwidacji studni 

I llosc materialu potrzebna do likwidacji otworu policzono ze wzoru: 
i I 

M = V * yo dla: V = -rr *r2 * L 

gdzie: 

M - masa materialu wypelniajqcego otwor [tony] 

V - objqtosc odcinka otworu [m3] 

yo - ciezar objetosciowy gruntu [ ~ / m ~ ]  

r - promieri otworu [m] 

L - dtugosc strefy likwidowanego otworu [m] 

llost potrzebneqo cementu: 

M = 3,14*(0,1625)'*22,2 = 2 m3 

llosc potrzebnei qliny: 

M = 3,14*0,752*0,8 a 1,5 T 

Okolo polowa materialu gliniastego pochodzit bedzie z nasypu po obudowie 

studni 0,75 T 

Stupek betonowy ,,Swiadekn o wymiarach 0,5xO,5x0,1 m. 

Wariant II 

llosc potrzebnego zwiru nieqranulowaneqo: 

M = 3,14*(0,1625)~*25,0*1,7 = 3,5 T 



llosc potrzebnego cementu: 

M = 3,14*(0,1625)2*22,2* 0 2 m3 

llosC potrzebnei alinv: 

M = 3,14*0,752*0,8 = 1,s T 

Okolo polowa materialu gliniastego pochodzic bedzie z nasypu po obudowie 

studni 0 0,75 T 

Slupek betonowy ,,swiadekV o wymiarach 0,5xO,5x0,1 m. 

5. Wymagania techniczne i technologiczne prowadzenia prac oraz 

ochrona srodowiska 

W mysl Prawa geologicznego i gorniczego z dn. 4. lutego 1994 r. z pozniejszymi 

zmianami roboty geologiczne powinny byc wykonane zgodnie z zachowaniem 

bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, bezpieczeristwa i higieny pracy 

pracownikow, ochrony srodowiska, a takze zapobiegania szkodom i ich naprawiania. 

Prace zwiqzane z likwidacjq otworu studziennego nr 1 w miejscowosci Kosmin 

mogq byc prowadzone w oparciu o decyzje Starosty Powiatu Grojeckiego 

zatwierdzajqcq niniejszy projekt pod nadzorem i kierownictwem osob posiadajqcych 

wymagane prawem uprawnienia. 

Wykonawca prac geologicznych jest obowiqzany zglosic zamiar przystqpienia 

dowykonywania robot geologicznych w~asciwemu organowi administracji 

geologicznej - Starostwu Powiatowemu w Grojcu, organowi nadzoru gorniczego - 

OUG Warszawa oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Grojec, w terminie nie pozniej niz 

na 2 tygodnie przed przystqpieniem do tych prac. W zgloszeniu nalezy okreslic 

zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robot, ich rodzaj, podstawowe dane 

dotyczqce prac geologicznych oraz dane dotyczqce osob sprawujqcych dozor 

i kierownictwo tych prac. 

Pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robot winni byc przeszkoleni w zakresie 

prawidlowego wykonania prac, w tym jedna w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

oraz wyposazeni w odpowiedniq odziei ochronnq. 



Pracownik nie moze przenosic ciezarow przekraczajqcych 50 kg, dopuszcza sie 

przenoszenie ciezszych przedmiotow przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. 

Teren projektowanych robot powinien byc ograniczony do niezbednej powierzchni 

wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Roboty geologiczne nalezy 

wykonywac w sposob umozliwiajqcy ochrone gruntow rolnych oraz wod 

powierzchniowych i podziemnych. W szczegolnosci nalezy zabezpieczyc teren przed 

mozliwosciq przedostania siq zanieczyszczen, pochodzqcych z urzqdzen 

mechanicznych potrzebnych do likwidacji studni. 

Energia elektryczna bedzie zapewniona z istniejqcej na ujeciu infrastruktury 

elektrycznej. 

Likwidacja studni naleiy do prac sprzyjajqcych ochronie srodowiska z uwagi 

na zabezpieczenie warstwy wodonosnej przed mozliwosciq zanieczyszczenia. 

6. Harmonogram projektowanych prac 

a Przygotowanie trenu robot geologicznych: 1 - 2 dni 

Demontaz obudowy studni, likwidacja nasypu, pomiary glebokosci otworu 

i glqbokosci do zwierciadla wody: 4 dni 

Szlamowanie otworu: 1 dzien 

a Wyciqgniqcie kolumny filtracyjnej: 1 dzien 

Zasypanie i zabezpieczenie otworu, uprzqtniqcie terenu robot: 2 dni 

Opracowanie dokumentacji geologicznej po zlikwidowaniu otworu - 4 

tygodnie po zakonczeniu prac terenowych. 



7.  Podsumowanie i zalecenia 

1. Likwidowana studnia nr 1 wiercona zlokalizowana jest na terenie ujecia 

gminnego w m. Kosmin, gm. Grqec, pow. grojecki; 

2. Wspolrzedne geograficzne studni nr 1 to: 

N: 51'54'1 7,35" 

E :  20°53'45,60" 

3. Zly stan techniczny studni nr 1 tj. zasyp na calej dlugosci roboczej filtra 

oraz duze prawdopodobienstwo uszkodzenia filtra jest glownym 

powodem likwidacji studni. 

4. Zgodnie z prawem geologicznym i gorniczym prace geologiczne muszq 

byc wykonane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadajqce 

odpowiednie kwalifikacje, wykonawca prac geologicznych jest 

zobowiqzany zglosic zamiar przystqpienia do wykonywania robot 

Starostwu Powiatowemu w Grojcu, Okregowemu Urzedowi Gorniczemu 

w Warszawie oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Grojec, w terminie nie 

poiniej niz na 2 tygodnie przed przystqpieniem do tych prac. 

W zgloszeniu nalezy o kreslic zamierzone terminy rozpoczecia 

i zakonczenia robot, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczqce prac 

geologicznych oraz dane dotyczqce osob sprawujqcych dozor 

i kierownictwo tych prac. 

5. Likwidacja studni zgodnie z zasadami ochrony srodowiska powinna 

obejmowac usuniecie zabudowanych w niej materialow, przywracajqc 

srodowisko do stanu pierwotnego. Szczegolowy sposob postqpowania, 

zostal opisany w rozdziale 4. 

6. Roboty geologiczne powinny by6 wykonane z zachowaniem wytycznych 

niniejszego projektu, w sposob umozliwiajqcy ochrone gruntow oraz 

wod powierzchniowych i podziemnych, a teren projektowanych prac 

nalezy ograniczyc do niezbqdnej powierzchni wymaganej dla 

bezpieczenstwa ich prowadzenia. 

7. Po zakonczeniu robot likwidacyjnych nalezy sporzqdzic dokumentacje 

geologicznq spelniajqcq wymogi Rozporzqdzenia Ministra srodowiska 

z dn. 23.06.2010 r. w sprawie okreslenie przypadkow, w ktorych jest 



konieczne sporzqdzenie innej dokumentacji geologicznej i przedlozyc do 

przyjqcia wtasciwemu organowi administracji geologicznej. 

8. Likwidacja studni jest planowana najpozniej do konca 2012 roku. 





Zalqczni k nr 1 

MAPA TOPOGRAFICZNA 
z lokalizacjq likwidowanej studni 

Skala 1 : 50 000 

Obiasnienia: 

likwidowana studnia 

Hydroconsult Sp z o.o., Warszawa, 2010 r. 
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy 
skala 1: 1000 

a studnie wiercone 

studnia przewidziana do likwidacji 

teren ochrony bezposredniej ujecia 

- kolektor sciekow poplucznych 

1 stacja uzdatniania wody 

2 zbiornik wyrownawczy 

3 osadnik sciekow poplucznych 

Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, 2010 r. 







Zalqcznik nr 5 

Obudowa studni glebinowej nr 1 
skala 1 : 50 

Przekroj podluzny 

rura wywiewna wlaz zeliwny 

/ 

glowica studzienna 
u kdnierzowe 

bloki oporowe 
wylewane 

Przekroj poprzeczny 

Hydroconsult Sp. z o.o., Warszawa, 2010 r. 

... 



System wiercenia: obrotowy z pfuczkq 

WydajnoSC eksploatacyjna: Q , -  40,50 rn3/h 
przy s -  19,71 rn 

Przeznaczenie wody: cele bytowogospodarcze Hydroconsult Sp. z o.o., 2010 K 

Rzqdna terenu: 132,l 

Konstrukcja otworu Projektowane prace likwidacyjne otworu 

p~asek Srednioziamisty 

wariant I oraz II 
cernentowanie otworu 

rura nadfiltrowa wariant II zasypanie 

. . . . . .  0 zew. 325rnrn 
. . . . . .  do gl. 23 rn p.p.t. 
. . . . . .  

wariant I oraz II 
usuniqcie zasypu 

usuniqcie 48 rnetrowego 
odcinka kolurnny filtracyjnej 



Zalqcznik nr 7 

Wypis i wyrys z rejestru gruntow 



STAROSTA GPOmCKI ,p J'.'C ., :, , - r . .  ., . . , I i . F. F . I  F. C T F ',' ; h t ,  T , ' , .d ~ ~ - ' m J  r :G: .+. . - . . . . . - . . -. . . . . . . - * . . . * .. *. .*.. . . . -... . .*. . . . , . . . . , . . . . . . . ,,I, J,jtrc, pii: a,,'.. 1:s- ?c 

44 - h $ f ~ ~ 3 ~ l  r~ 
' >:,!a: : : , I?  :.- .:t 

. - - , . .  . .  . . . . - ~ % = - . *  . = . . . , .  - - .  . . ~ .  . ., - .  , . .. .. .. i . . -L,, ,:::.,,,', .----.-..--l--l-...-.-. -::. 
.',d, '',',:1,1; , , : ~ f ! r a ,  :,7br-*.: -:$![~,:-~&~.::;, ,::;E:.? f3;,i 




