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1. WSTĘP
Niniejszy operat wodnoprawny opracowano na zlecenie firmy NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 143/157
w związku z planowaną realizacją modernizacji ujęcia wód podziemnych na potrzeby
gminy Myszyniec zlokalizowanego w miejscowości Wykrot (gmina Myszyniec, powiat
ostrołęcki, województwo mazowieckie).
Projektowane urządzenie wodne (studnia wraz z obudową i armaturą) będzie ujmowało wodę z utworów czwartorzędowych otworem o przewidywanej głębokości 60-80 m.
oznaczonym symbolem S-3. Ponieważ planowana głębokość otworu przekracza 30 m,
a pobór wody będzie większy niż 5 m3/d, jego wykonanie podlega przepisom ustawy
Prawo geologiczne i górnicze [B] wykonanie otworu studziennego zostanie zrealizowane
na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych.
1.1. Podstawa
Podstawę opracowania niniejszego operatu stanowiły:
[A] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1121).
[B] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).
[C] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).
[D] Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego
Środkowej
Wisły
(Dziennik
Urzędowy
Województwa
Mazowieckiego
z dnia 14.03.2015 r. poz. 3449 z późn. zm.).
[E] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2013 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).
[F] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.
71 z późn. zm.).
[G] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic
informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz.U. nr 136 poz. 1457 z późn.
zm.).
[H] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85).
[I]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.).

[J]

Ustawa O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 2147
z późn. zm.).
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[K] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 778 z późn. zm.).
[L] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).
1.2. Wykorzystane materiały
[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa i ewidencji gruntów.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911).
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2. DANE OGÓLNE
2.1. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się:

Gmina Myszyniec
pl. Wolności 60
07-430 Myszyniec
2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Wykonane na podstawie niniejszego operatu urządzenie wodne będzie służyło do
poboru wód podziemnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w
zakresie poboru wód podziemnych zostanie uzyskane po wykonaniu studni i określeniu
zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Celem zamierzonego korzystania z wód będzie pobór
wód podziemnych w ramach szczególnego korzystania z wód w ilości ok. 80-100 m3/h.
Woda pobierana z projektowanego urządzenia wodnego będzie wykorzystywana do
zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego Gminy Myszyniec.
2.3. Lokalizacja urządzenia wodnego
Miejscowość: Wykrot
Powiat:
ostrołęcki

Gmina:
Województwo:

Myszyniec
mazowieckie

Współrzędne studni w układzie WGS84:
Studnia S-3:

53°21'53,6'N

21°25'50,8''E Z=119,8 m n.p.m. (teren)

Studnię zlokalizowano na działce nr 380/1 obręb Wykrot.
2.4. Opis urządzeń służących do pomiaru ilości ujmowanej wody
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo wodne [A] zakład pobierający wodę w ilości powyżej 100 m3/d jest zobowiązany do systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody. Przy
określonej wielkości poboru powyższa wartość będzie osiągnięta. Z tego względu dla
określania ilości pobieranej z ujęcia wody zainstalowany zostanie legalizowany wodomierz
pozwalający na określenie wielkości poboru wody.
Lokalizację miejsc pomiaru ilości pobieranej wody przedstawiono na zał. 5 i 6.
2.5. Stan prawny nieruchomości, na których znajdują się urządzenia
gospodarki wodą
Ujęcie wody oraz inne urządzenia gospodarki wodą niezbędne dla funkcjonowania
ujęcia zlokalizowane są na działce nr 380/1 obręb Wykrot będącej własnością Gminy
Myszyniec, pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
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2.6. Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania urządzenia
wodnego i zamierzonego korzystania z wód
Planowane do wykonania urządzenie to obudowa wraz z armaturą studni
o przewidywanej

głębokości

60-80 m

(głębokość

maksymalna

100

m).

Zasięg

oddziaływania samego urządzenia wodnego będzie ograniczony do przewidywanej strefy
ochronnej ujęcia – teren ochrony pośredniej o wymiarach ok. 20x20 m i powierzchni ok.
410 m2. Zasięg oddziaływania urządzenia wodnego przedstawiony na mapie ewidencyjnej
(zał. 3) obejmuje część działki nr 380/1.
Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód jest uzależniony od
uzyskanych na etapie badań hydrogeologicznych parametrów eksploatacyjnych ujęcia. Z
tego względu jego określenie będzie możliwe dopiero po wykonaniu dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne, czyli na etapie przygotowywania
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w
zakresie poboru wód podziemnych.
2.7. Obowiązki w stosunku do osób trzecich
Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych nie będzie
wywierało znaczącego wpływu na środowisko wodno-gruntowe, powierzchnię terenu oraz
najbliższe sąsiedztwo. W związku z powyższym użytkownik ujęcia zwolniony jest
z obowiązków wobec osób trzecich w postępowaniu wodnoprawnym.
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3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ
Woda pobierana przez planowane do wykonania urządzenie wodne będzie wykorzystywane dla potrzeb zasilania wodociągu gminnego. Przewiduje się, że dla projektowanej
studni S-3 zostaną określone parametry eksploatacyjne na poziomie 80-100 m3/h. Studnia
S-3 będzie wchodziła w skład wielootworowego ujęcia wód podziemnych składającego się
docelowo z 3 studni. Przewiduje się, że docelowe zasoby eksploatacyjne wielootworowego
ujęcia wód podziemnych składającego się z 3 studni będą określone na poziomie 200220 m3/h.
Gmina Myszyniec zasila sieć wodociągową z jednego ujęcia wód podziemnych
zlokalizowanego we wsi Wykrot. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody do
wodociągu planowane do wykonania urządzenie wodne (studnia S-3) pozwoli na
zwiększenie

obecnych

zasobów

eksploatacyjnych

wielootworowego

ujęcia

wód

podziemnych z obecnych 145 m3/h do planowanych ok. 200-220 m3/h, co odpowiada
zapotrzebowaniu na wodę określonemu przez zarządzającego ujęciem – Gminę Myszyniec.

4. CHARAKTERYSTYKA WÓD POBIERANYCH PRZEZ URZĄDZENIE WODNE
Na podstawie analogii do jakości wód pobieranych przez istniejące studnie ujęcia
przyjęto, że wody podziemne piętra czwartorzędowego są wodami zwykłymi typu HCO 3Ca, sporadycznie HCO3 -Ca-SO4. Charakteryzują się one niską wartością suchej
pozostałości, zwykle poniżej 450 mg/dm3 i średnią twardością ogólną najczęściej do 350
mg CaCO3/dm3. Ze względu na słabą izolację poziomu wodonośnego od powierzchni, są
one narażone na zanieczyszczenie związkami azotu, których przekroczenie sięga
ponadnormatywnych zawartości. Miejscami rejestruje się także przekroczenia w zakresie
zawartości żelaza i manganu.
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5. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
5.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
W październiku 2016 r. został ogłoszony „Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły” [2], w którym określono szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód.
Zgodnie z zawartymi tam zapisami głównymi celami środowiskowymi są:
1. Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjału.
2. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego.
3. Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
4. Zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych.
5. Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych.
6. Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych.
7. Wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności
człowieka.
Planowane korzystanie z wód nie będzie naruszało celów środowiskowych
określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” [2], a w
szczególności nie spowoduje pogorszenia się stanu chemicznego wód podziemnych i nie
spowoduje naruszenia zasobów dyspozycyjnych eksploatowanego zbiornika wód
podziemnych.
5.2. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego
Ustawa Prawo wodne [A] nakłada na Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej obowiązek opracowania warunków korzystania z wód regionów wodnych.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala się w drodze aktu prawa miejscowego
po uzgodnieniu ich z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie art.
120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [A] w kwietniu 2015 r. ustanowił
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły [D].
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły [D] wprowadzają
ograniczenia w korzystaniu z wód. Dla planowanego korzystania z wód najistotniejszymi
są zapisy mówiące, że pobory wód podziemnych nie mogą powodować:
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•

trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód podziemnych w warstwach
wodonośnych;

•

zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i
wód podziemnych;

•

zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach chronionych, a w
szczególności dla ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od wód
podziemnych;

•

zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych wód podziemnych w wyniku
ingresji zanieczyszczeń pochodzenia geogenicznego.
Przy określaniu parametrów eksploatacyjnych planowanego do wykonania

urządzenia wodnego uwzględniono zalecenia zawarte w planie gospodarowania wodami
[D].
Projektowane urządzenie wodne do poboru wód podziemnych leży w przestrzeni objętej Jednolitymi Częściami Wód Podziemnych

(JCWPd) oznaczonych kodem

PLGW200050. Stan chemiczny i ilościowy JCWPd został określony jako dobry. Celem
środowiskowym dla tych wód jest utrzymanie tego stanu. Wykonanie i eksploatacja
urządzenia wodnego (studni) nie spowoduje zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych
dla JCWPd jakimi jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego tych wód.
Projektowane urządzenie wodne zlokalizowano w zlewni rzeki Szkwa, która jest dopływem Narwi w dorzeczu Wisły. Jest to obszar w zasięgu Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych (JCWP) oznaczonych kodem RW2000172651878 - dopływ spod
Wykrotu. Stan JCWP dla tej jednostki został określony jako zły. Celem środowiskowym
dla tych wód to osiągniecie stanu dobrego, przy czym występuje tu ryzyko nieosiągnięcia
celu. Projektowane urządzenie wodne do poboru wód podziemnych nie będzie miało
znaczącego wpływu na stan wód powierzchniowych w tym stan wód w przepływającego
w odległości ok. 750 m na wschód cieku Dopływ spod Wykrotu.
Podsumowując wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego służącego do poboru
wód podziemnych nie wpłynie znacząco na stan wód podziemnych i powierzchniowych
i nie będzie sprzeczne z określonymi powyżej założeniami środowiskowymi.
5.3. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
Sporządzenie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wynika z zapisów
Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). Zgodnie
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z powyższą Dyrektywą państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą sporządzić następujące dokumenty:
1. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego.
2. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
Dla terytorium Polski pierwsze dwa dokumenty zostały sporządzone wcześniej, natomiast w październiku 2016 r. został przyjęty plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla
dorzecza Wisły, w którego zasięgu zlokalizowano przedmiotowe ujęcie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające wykonaniu urządzenia wodnego służącego
do poboru wód podziemnych nie będzie naruszać zapisów zawartych w PZRP dla regionu
wodnego Środkowej Wisły.
5.4. Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Jego sporządzenie
wynika z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. (tzw. Dyrektywa Wodna).
Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy Prawo wodne [A] za przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów
wodnych przygotowują Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (art. 88s
ust. 2 oraz art. 92 ust. 3 pkt 6b ustawy Prawo wodne [A]).
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obwieszczeniem z dnia
24 lipca 2017 r. poinformował o przygotowaniu (przyjęciu planów przeciwdziałania
skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły. Przedstawiony PPSS w regionie
wodnym Środkowej Wisły zawiera:
1. Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.
2. Propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych.
3. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji.
4. Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Na podstawie zapisów opublikowanego PPSS regionu wodnego Środkowej Wisły
można stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające wykonaniu urządzenia
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wodnego służącego do poboru wód podziemnych nie będzie naruszać zapisów zawartych
w planie. Cała pobierana woda będzie służyła do zasilania wodociągu gminnego Gminy
Myszyniec.
5.5. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) zatwierdzony przez
Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady
91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni
o RLM > 2000 oraz redukcji związków azotu i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG opracowano również:
•

Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM,
posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.

•

Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000
RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.
KPOŚK został następnie trzykrotnie zaktualizowany i jego ostatnia aktualizacja mia-

ła miejsce w lutym 2011 r. Program oczyszczania ścieków komunalnych zawiera wykaz
aglomeracji o RLM > 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć,
które powinny obejmować:
•
•
•
•

budowę nowych sieci kanalizacyjnych,
modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych,
modernizację lub rozbudowę istniejących oczyszczali ścieków,
budowę nowych oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych nie będzie miało bezpośredniego wpływu na realizację
zapisów KPOŚK i nie będzie z nim sprzeczne.
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6. WPŁYW GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU

NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Eksploatowany poziom wodonośny czwartorzędu występuje w rejonie wsi Wykrot
do głębokości ok. 60-80 m. Poziom ten jest obecnie eksploatowany przez Gminę
Myszyniec przez jedno ujęcie dwuotworowe, dla którego określono zasoby eksploatacyjne
w wysokości Qe=145 m3/h przy depresji S=9-11 m i zasięgu leja depresji R=344 m. Po
wykonaniu nowej studni S-3 (urządzenia wodnego) przewiduje się zwiększenie zasobów
eksploatacyjnych do 200-220 m3/h. Pozostałe parametry eksploatacyjne takie jak wielkość
depresji i zasięg leja depresji będą możliwe do określenia po wykonaniu otworu
studziennego i badań hydrogeologicznych.
Uprawnienia wynikające z uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego wiążą się z poborem wód podziemnych poziomu czwartorzędowego.
Jak wykazano w niniejszym operacie planowany pobór wód podziemnych nie będzie
znacząco oddziaływał na środowisko. W zasięgu leja depresji ujęcia nie występują inne
zarejestrowane studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, a eksploatacja
z wnioskowaną wydajnością nie spowoduje naruszenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego ujęcia wód podziemnych nie będzie znacząco wpływała na wody powierzchniowe i podziemne.
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7. OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POBORU WODY
7.1. Projektowane dane otworu studziennego S-3
Rzędna terenu:

119,8 m n.p.m.

Głębokość wiercenia:

60-80 m (maksymalnie 100 m)

Głębokość otworu:

60-80 m (maksymalnie 100 m)

Zarurowanie otworu:

0,0 - 20,0 m - rury stalowe 20” pozostawione w otworze,
20,0 - 70,0/80,0 m- rury stalowe 16” wyciągnięte z otworu.

Przewidywane zafiltrowanie otworu kolumną o następującej konstrukcji:
0,0 - 20,0 m - rura nadfiltrowa, pełna, PCV 300/330 mm, długość - 20,0 m
20,0 - 40,0 m - filtr szczelinowy 0,75 mm, PCV 250/280 mm, długość - 20,0 m,
40,0 - 50,0 m - rura międzyfiltrowa, pełna, PCV 250/280 mm, długość - 10,0 m,
50,0 - 60,0 m - filtr szczelinowy 0,75 mm, PCV 250/280 mm, długość - 10,0 m,
60,0 - 70,0 m - rura podfiltrowa, pełna z dnem, PCV 250/280 mm, długość - 10,0 m.
Wokół kolumny filtrowej zostanie wykonana obsypka żwirowa.
Przewidywaną konstrukcję otworu studziennego przedstawiono na zał. 4.
7.2. Obudowa studni
Obudowa studni S-3 zostanie wykonana jako obudowa nadziemna typu „Lange”
(zał. 5) na wykonanym uprzednio betonowym podłożu wystającym 0,1 m nad powierzchnię terenu. W obudowie zostanie zamontowany następujący osprzęt i armatura (zał. 5):
1. Głowica studni głębinowej z orurowaniem o średnicy 150 mm, kołnierzem
obrotowym u góry głowicy, oraz otworem technicznymi do pomiaru zwierciadła
wody.
2. Manometr.
3. Zawór czerpalny.
4. Wodomierz.
5. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.
6. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa.
Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego. Pod skrzynką w podstawie
obudowy znajduje się otwór umożliwiający wprowadzenie do obudowy przewodu
zasilającego.
Przekrój przez projektowaną obudowę studni S-3 przedstawiono na zał. nr 5.
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7.3. Uzbrojenie studni
W studni będzie zamontowana pompa głębinowa na przewodzie tłocznym Dn
150 mm. Ponadto w studni zostanie zamontowana sonda hydrostatyczna pozwalająca na
ciągły odczyt położenia zwierciadła wody.
7.4. Urządzenia pomiarowe i armatura
Jak wskazano w rozdziale 7.2 podstawowe urządzenia pomiarowe i armatura
zaporowa zostaną zamontowane w nadziemnej części obudowy studni. Czyli pomiar ilości
pobieranej wody będzie odbywał się przy pomocy wodomierza zainstalowanego
w obudowie studni.
Konstrukcja obudowy studni ujęcia umożliwia wykonanie pomiaru położenia zwierciadła wody oraz poboru próby wody w stanie surowym.
7.5. Opis techniczny pozostałych urządzeń gospodarki wodnej
Woda ze studni głębinowej S-3 wraz z wodą z istniejących studni S-1 i S-2
kierowana będzie rurociągiem 280 mm do istniejącej instalacji wodociągowej. Woda
surowa po dezynfekcji podchlorynem sodu będzie kierowana do dwóch zbiorników
magazynowych wody, skąd poprzez blok pompowni sieciowej będzie zasilała wodociąg
gminny. Oprócz dezynfekcji podchlorynem sodu woda pobierana ze studni ujęcia w
Wykrocie nie będzie uzdatniania.
Schemat technologiczny ujęcia przedstawiono na zał. nr 6.
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8. SPOSÓB I ZAKRES POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI POBIERANEJ WODY
8.1. Pomiar jakości pobieranej wody w stanie surowym
Podstawowym celem wykorzystania wody pobieranej przez projektowane urządzenie
wodne będzie wykorzystanie dla zaopatrzenia gminnej sieci wodociągowej. W związku
z tym będą tu miały zastosowanie przepisy dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi [C].
Charakter użytkowania studni wymaga prowadzenia regularnych badań jakościowych pobieranej wody. W związku z tym należy przestrzegać wymagań odnośnie do
częstotliwości i zakresu analiz wody zawartych w załącznikach do rozporządzenia [C].
Zaleca się wykonywanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej z częstotliwością dostosowaną do ilości pobieranej wody przy czym monitoring kontrolny powinien być
prowadzony min. 1 raz w roku.
Zakres analizy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowi [C] i w poniższym
zestawieniu:

•
•
•
•
•

Mętność - mg/dm3 SiO2
Barwa - mg/dm3 Pt
Zapach
Smak
Odczyn pH
Przewodność µS
Amoniak - mg/dm3 NNH4
Azotyny - mg/dm3 NNO2
Azotany - mg/dm3 NNO3
Żelazo ogólne - mg/dm3 Fe
ChZT

•
•
•
•

Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w czasie 72 godzin

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zasadowość - mg/dm3 HCO3
Twardość ogólna mv/dm3 CaCO3
Siarczany - mg/dm3 SO4
Wapń - mg/dm3 Ca
Magnez - mg/dm3 Mg
Chlorki - mg/dm3 Cl

W powyższym wykazie grubą czcionką wyróżniono parametry wymagane na podstawie rozporządzenia [C]. Pozostałe parametry pozwalają na wykonanie bilansu analizy
oraz są pożądane z uwagi na przeznaczenie wody.
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8.2. Pomiar ilości pobieranej wody
Celem monitorowania wielkości poboru wody z ujęcia oraz dla określania stanu wód
należy prowadzić pomiary wydajności studni i poziomu wody.
1. Należy dokonywać pomiarów ilości pobieranej wody ze studni za pomocą zainstalowanego wodomierza. Minimum jeden raz w miesiącu należy odczytywać wskazania wodomierza w celu statystki oraz kontroli ilości pobieranej wody, oraz wydajności studni ujęcia.
2. Pomiary położenia zwierciadła wody w studni zaleca się mierzyć 2 razy w roku
w kwietniu (po roztopach) i w październiku.
3. Wyniki pomiarów (data, położenie zwierciadła wody, wydajność) należy umieszczać w „książce eksploatacji ujęcia”.
8.3. Postępowanie w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych
W przypadku awarii lub uszkodzeń urządzeń pomiarowych (wodomierza) ujęcie będzie pracowało nadal z nominalną wydajnością zależną od zapotrzebowania na wodę,
a uszkodzone urządzenia pomiarowe będą bez zbędnej zwłoki wymienione na sprawne.
Do czasu wymiany wodomierza ilość pobieranej wody będzie określana z rejestru pracy
pompy w studni.
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9. ROZRUCH, ZATRZYMANIE DZIAŁALNOŚCI, AWARIA
Projektowane urządzenie wodne będzie składało się z obudowy studni oraz armatury
niezbędnej do poboru wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Rozruch urządzenia wodnego (studni S-3) będzie polegał na sprawdzeniu wykonanych połączeń hydraulicznych i elektrycznych oraz uruchomieniu testowym układu: studniapompa-przyłącze. Po pozytywnym wyniku rozruchu testowego urządzenie wodne będzie
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Awaria urządzeń związanych z pracą urządzenia wodnego nie będzie powodować zagrożenia, które nie występowało przed jego uruchomieniem. W przypadku np. awarii pompy w jednej ze studni woda do wodociągu gminnego będzie dostarczana z pozostałych
dwóch studni co zapewni ciągłość dostaw wody. Pompa głębinowa zainstalowana w studni
będzie uruchamiana i zatrzymywana automatycznie w zależności od zapotrzebowania na
wodę i poziomu wody w zbiornikach magazynowych.
W najbliższym okresie nie przewiduje się zatrzymania działalności związanej z pracą
projektowanego urządzenia wodnego.

18
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – obudowy studni z armaturą
na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wykrot

10. FORMY OCHRONY PRZYRODY, OBSZARY OCHRONNE
Planowane do wykonania urządzenie wodne zlokalizowano poza terenami obszarów
cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk zwierząt i ptaków. W odległości do 15 km od
przedsięwzięcia występują następujące tereny chronione:


Obszar
SOO
NATURA 2000
PLH140049 - odległość ok. 4,5 km,

Myszynieckie

Bory

Sasankowe



Obszar SOO NATURA 2000 Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 - odległość
ok. 14,5 km,

Inne tereny chronione to:
 Rezerwat

„Podgórze” - odległość ok. 10 km;

 Rezerwat

„Czarnia” - odległość ok. 14 km;

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, przewidywany zasięg oddziaływania,
zastosowanie

odpowiednich

rozwiązań

technicznych

i technologicznych

podczas

realizacji i eksploatacji nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na obszary
chronione.
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11. ZALECENIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA GOSPODARKI WODNEJ
Projektowane urządzenie wodne powinno być eksploatowane z wydajnością nieprzekraczającą określonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych.
Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej poprzez:
•

zapewnienie właściwego stanu technicznego i sanitarnego urządzeń,

•

zapewnienie właściwej jakości wody,

•

wykrywanie i usuwanie awarii powodujących ponadnormatywne zużycie wody.
Właściwe efekty gospodarowania wodą na terenie zakładu można osiągnąć poprzez:

•

stałą kontrolę wielkości poboru i zużycia wody,

•

prowadzenie systematycznej obsługi i konserwacji urządzeń gospodarowania wodą,

•

przestrzeganie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń gospodarowania wodą.
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12. WNIOSKI
Na podstawie przedstawionych w operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzenia
wodnego – obudowy studni wraz z armaturą zlokalizowanej na działce nr nr 380/1 obręb
Wykrot będącej własnością Gminy Myszyniec, pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, oraz
uwzględniając potrzeby wnioskodawcy dotyczące wykonania urządzenia o parametrach
pozwalających na dostarczenie wymaganej ilości wody

wnioskuje o:

Gmina Myszyniec
pl. Wolności 60
07-430 Myszyniec

1. Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obudowy wraz z armaturą projektowanej studni ujmującej czwartorzędowy poziom
wodonośny z przewidywaną wydajnością 80-100 m3/h w ramach szczególnego
korzystania z wód na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w
Wykrocie.

S-3
S-1
S-2

S-3
- rejon projektowanej studni S-3
S-1
- studnie ujęcia gminnego w Wykrocie
- nieczynna studnia ujęcia dla wsi
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Rura stalowa 16"
usunięta z otworu

30

Część czynna
filtra z rur PCV
250/280 mm
(szcz. 0,75 mm)

40
45
50
55
60
65

Międzyfiltrowa
fura pełna PCV
250/280 mm
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40,0
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(szcz. 0,75 mm)
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ok. 50,0 m

piasek średni, szary
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Obsypka
żwirowa
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Podfiltrowa
fura pełna PCV
250/280 mm

80,0 m

Proponowane
narzędzia wiertnicze

Stratygrafia

piasek średni i piasek drobny
żółty i szary

60,0

świder pod rury 16", łyżka klapowa

20,0 m

CZWARTORZĘD

20

10,0 m
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Rura stalowa 20"
zacementowana

piasek drobny, jasny

20,0 m
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gleba
glina piaszczysta, brązowa

10,0

opcjonalnie 10/20 m
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0,3
3,0

Opis litologiczny warstw,
typ facjalny itp.

świder pod rury 20",
łyżka klapowa

ok. 3,5 m
Nadfiltrowa
rura pełna PCV
300/330 mm

Głębokość w metrach
poniżej terenu

Poziom wód
podziemnych
[m p.p.t.]:

Profil litologiczny
(graficznie)

Planowany
pobór prób

SKALA 1:500

Schemat zarurowania i zafiltrowania

mułek ilasty, szary

80,0

85
90
95
100
Uwaga: podany profil, głębokości
zarurowania, konstrukcję otworu
oraz kolumny filtrowej podano
przykładowo i mogą one ulec
zmianie.
Dokładna konstrukcja otworu
zostanie ustalona po stwierdzeniu
rzeczywistego profilu.
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