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1. WSTĘP
Niniejszy projekt opracowany został na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia
Góra.
Głównym celem postawionego zadania geologicznego jest określenie niezbędnego zakresu robót
i prac hydrogeologicznych zmierzających do wykonania jednego otworu poszukiwawczoeksploatacyjnego mającego stanowić rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę Centrum Usług
Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach.

Posiadanie awaryjnego

źródła zaopatrzenia w wodę szpitali jest obowiązkowe i wynika z przepisów branżowych
obowiązujących w tym zakresie.
Zapotrzebowanie na wodę określono wstępnie w oparciu o dane uzyskane od Inwestora i wynosi
ono około 20,0 m3/d co odpowiada średniej wielkości około 1,0 m3/h przy dwudziestogodzinnej
pracy pompy w studni.
Z uwagi na sposób wykorzystania wody, a mianowicie do picia i celów sanitarnych winna ona
w miejscu poboru odpowiadać normom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz.
1989).
Projekt wykonano zgodnie z:
●

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
2015, poz. 196),

●

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696),

i w myśl obowiązujących przepisów podlega on zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej
przez Starostę Jeleniogórskiego.
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2. OPIS INWESTYCJI ORAZ PROJEKTOWANEGO OTWORU.
Otwór projektuje się w celu zabezpieczenia w wodę budynku szpitalnego CUMiPZ „Przedwiośnie”
w Kowarach przy ul. Górniczej 22 na działce nr 445/4, obręb 0001 Kowary-1, gmina Kowary,
powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, która zgodnie z załączonym wypisem stanowi
własność Inwestora.
W chwili obecnej CUMiPZ „Przedwiośnie” zasilany jest w wodę z wodociągu miejskiego,
a potrzeba wykonania rezerwowego źródła wody wynika z przepisów § 40 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.
z 29-06-2012, poz. 739). Rezerwowym źródłem wody może być zbiornik retencyjny o minimum
12-sto godzinnym zabezpieczeniu obiektu w wodę, ale rozwiązania takie ze względów
higienicznych (nadmierny rozwój mikroorganizmów w wodzie) winny być stosowane jedynie
w przypadku braku możliwości wykonania własnych ujęć. Ponadto rozwiązania takie gwarantują
jedynie bardzo krótki okres funkcjonowania szpitala.
Biorąc powyższe pod uwagę Inwestor uznał, że najkorzystniejszym w celu zabezpieczenia
własnego obiektu w awaryjne źródło wody będzie wykonanie jednej studni głębinowej.
Na podstawie analizy dostępnych materiałów geologicznych przedmiotowego terenu (Szczegółowa
Mapa Geologiczna Sudetów – ark. Kowary) oraz wizji w terenie stwierdza się, że najbardziej
korzystne będzie ujęcie wód podziemnych otworem o głębokości około 50,0 do 70,0 m z utworów
górnego karbonu. Wody tego poziomu charakteryzują się zazwyczaj dobrymi parametrami
jakościowymi o nieco obniżonym odczynie pH.
Analiza stanu zagospodarowania terenu skłania do tego aby wodę ująć otworem w wydzielonym
miejscu na działce nr 445/4.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH PRAC
3.1. Położenie administracyjne projektowanego otworu.
Projektowane ujęcie wody (studni) zlokalizowane będzie w południowej części miasta Kowary
w bliskim sąsiedztwie budynku głównego CUMiPZ „Przedwiośnie” na działce nr 445/4.
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Dokładniejszą lokalizację projektowanego otworu wstępnie określają następujące współrzędne
geograficzne:
N: 50o47'19,5”
E: 15o49'39,5”
oraz
rzędna wysokościowa około 488 m n.p.m.
Położenie otworu zobrazowano na załącznikach graficznych nr 1 do 5.

3.2. Zagospodarowanie terenu, obiekty i obszary chronione.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) działka nr 445/4
oznaczona jest symbolem 1UT/ZP co oznacza, że jest to teren usług turystyki z zielenią parkową
(zał. graf nr 9). Zgodnie z treścią (wypis w załączeniu) stwierdza się, że projektowane ujęcie nie
będzie naruszało ustaleń zawartych w MPZP.
Najbliższe zabudowania zlokalizowane są poza działką Inwestora w odległości około 150 m
w kierunku wschodnim i około 100 m w kierunku północnym. Od południa działka graniczy z
ulicą Górniczą oraz nieczynną linią kolejową wzdłuż której przebiega granica otuliny
Karkonoskiego Parku Narodowego. Od strony zachodniej działka graniczy z terenem o charakterze
parkowym i sportowym.
W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wytypowanego pod projektowane roboty nie ma żadnych
elementów napowierzchniowej infrastruktury technicznej. Najbliższe elementy infrastruktury
technicznej podziemnej zlokalizowane są około 10 m w kierunku południowo-zachodnim i stanowi
ją sieć energetyczna niskiego napięcia doprowadzająca prąd do oświetlenia parku.
Studnię projektuje się wykonać w odległości około 15 m na wschód od budynku głównego.
Teren na którym planuje się wykonanie ujęcia znajduje się poza obszarami Natura 2000 oraz z dala
od innych chronionych elementów środowiska (zał. graf. nr 7 i 8).
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych prac nie występują zabytki objęte ochroną
konserwatorską na które mogłyby negatywnie oddziaływać projektowane prace a docelowo
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użytkowanie ujęcia. Do najbliżej położonych elementów przyrodniczych i architektonicznych
zalicza się:
–

Specjalne Obszary Ochrony: PLH020006 Karkonosze – 0,4 km na S,

–

Obszary Specjalnej Ochrony: PLB020007 Karkonosze – 0,4 km na S,

–

Park Narodowy: otulina Karkonoskiego Parku Narodowego – 0,05 km na S a KPN – 3,0 km
na SW,

–

Park Krajobrazowy: Rudawski – 1,5 km na NE,

–

park podworski – 1,7 km na NNE,

–

pomnik przyrody żywej – 0,9 km na NE,

–

ujęcia wód podziemnych – 2,0 km na SSE („Jelenia Struga”),

–

ujęcia wód powierzchniowych – 0,75 km na SSW,

–

strefa ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych – 0,6 km na S,

–

zabytek sakralny – 1,5 km na SE,

–

zabytek techniczny 0,7 km na S,

–

stanowiska archeologiczne – 1,2 km na NNW,

–

zabytkowy zespół architektoniczny – 0,6 km na NE.

3.3. Morfologia, hydrografia, geologia i hydrogeologia rejonu robót.
Rejon „Przedwiośnia” położony jest w południowej części Kowar, u podnóża północnego stoku
Łysej Góry (951 m n.p.m.) wchodzącej w skład Karkonoszy w Sudetach Zachodnich. Wydziela się
tu jednostki morfologiczne przede wszystkim jako strome zbocza o ekspozycji północnej i są one
podzielone licznymi dolinkami i jarami drenującymi cały teren przyszłych badań. Potoki
i strumienie płyną generalnie z południa na północ w wąskich wciosowych dolinach,
wyerodowanych w prekambryjskich gnejsach i karbońskich granitach co wyraźnie jest widoczne na
brzegach

dwóch

bezimiennych

potoków

przepływających

po

obu

stronach

CUMiPZ

„Przedwiośnie” w odległości po około 100-150 m na wschód i na zachód. Jeden z nich bierze
początek na wysokości około 740 m n.p.m. a źródło drugiego znajduje się na wysokości około 530
m n.p.m. Obydwa potoki spływając z wyższych partii Łysej Góry poniżej budynku „Przedwiośnie”
uchodzą do rzeki Jedlicy w zlewni Bobru i stanowią tu lokalną podstawę drenażu
powierzchniowego.
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Opad średni roczny w rejonie Kowar (stacja opadowa w Kowarach - 470 m n.p.m. w okresie 198493) wynosił 752 mm, przy czym najwyższe opady na poziomie 96-99 mm odnotowywano
w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, a najniższe na poziomie 34 mm w styczniu.
Na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów – arkusz Kowary – (zał. graf. nr 6) rejon
planowanych prac położony jest w obrębie formacji górnego karbonu reprezentowanej przez
karkonoskie granity gruboziarniste, porfirowate. Jest to skała zbudowana głównie z kwarcu, szarych
i różowych skaleni oraz biotytu. W skale mogą występować silnie zwietrzałe enklawy ciemnych
skał magmowych.
W rejonie planowanych badań powierzchnia granitów została rozcięta przez wspomniane potoki
w dolinach których osadziły się utwory czwartorzędowe zboczowe w postaci gliniastego rumoszu
skalnego.
W miejscu projektowanego otworu przewiduje się następujący profil litologiczny:
0,0 - 2,0 m - nasyp gruzu skalnego
2,0 - 6,0 m - zagliniony żwir z luźnymi kamieniami skał miejscowych
6,0 - 20 m – gliniasta zwietrzelina granitu – kaszka granitowa
> 20,0 m – granity gruboziarniste – skała masywna.
Od południa granit ten kontaktuje się z formacją rudonośną z Podgórza w której występują dwa
niezależne typy mineralizacji: magnetytowej i polimetalicznej z uranem. Z uwagi jednak na fakt, że
kontakt tych utworów z granitem karkonoskim, a szczególnie formacji z potencjalną zawartością
uranu znajduje się w stosunkowo dużej odległości (ponad 1,5 km) nie będą one szerzej omawiane.
W rejonie projektowanej studni przewiduje się występowanie dwóch poziomów wodonośnych.
Pierwszy w utworach czwartorzędowych o swobodnym zwierciadle wody stabilizujący się na
głębokości około 3-4 m p.p.t. i pozostający w stałym związku z wodami obu potoków. Drugi
poziom w karbońskich granitach najprawdopodobniej nawiercony zostanie na głębokości około 20
m pod warstwą gliniastej zwietrzeliny, natomiast stabilizacji zwierciadła wody

można się

spodziewać na głębokości około 5 m p.p.t.
Rejon

projektowanego ujęcia wody znajduje się poza granicą

Głównych Zbiorników Wód

Podziemnych (GZWP) i nie znajduje się w obrębie regionalnych stref ochrony poziomów
wodonośnych.
Teren powyżej planowanego otworu na długości około 300 m zagospodarowany jest jako łąki
i pastwiska oraz rzadki las a w dalszej odległości porośnięty jest w całości lasem co zwiększa
retencyjność warstwy wodonośnej. Rozkład średnich opadów atmosferycznych kształtujący się na
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poziomie około 750 mm w ciągu roku wykazuje cechy kontynentalne z maksimum w lipcu
i minimum w styczniu.
W przypadku projektowanego otworu spodziewana wydajność będzie wynosić około Q=2,0 do 3,0
m3/h przy depresji około S=20-30 m, co w pełni pozwoli rozwiązać postawione zadanie
geologiczne.
Średnia wartość współczynnika filtracji granitów kształtuje się na poziomie około k=0,000001 m/s
co oznacza, że są to skały o dość słabej przewodności ale na tyle wystarczającej aby pokryć
zapotrzebowanie niedużych obiektów jak np. budynek „Przedwiośnie”.
Na podstawie Atlasu Hydrogeologicznego Polski (AHP) określono region występujących tu wód
jako makroregion południowy, region sudecki.
Reasumując, przewiduje się wykonanie jednego otworu o głębokości do 70 m ujmującego wody
z utworów górnego karbonu. Jego głębokość uzasadnia się dość dużą miąższością utworów
słaboprzepuszczalnych (zwietrzeliny granitów) i koniecznością zainstalowania części czynnej
kolumny filtracyjnej w obrębie skały masywnej tj. w przelocie pomiędzy 30 a nawet 60 m p.p.t.
w celu możliwości wytworzenia odpowiedniej depresji dla uzyskania żądanej wydajności otworu.
Pod względem jakościowym wody podziemne poziomu karbonu na ogół charakteryzują się niską
i średnią mineralizacją z nieznacznie obniżonym odczynem pH (około 5,5 - 6,0). Mogą zawierać
również nieznaczne ilości żelaza i manganu ale raczej na poziomie mieszczącym się w normie dla
wód pitnych.

Nie można jednak wykluczyć konieczności uzdatniania wody w zakresie

podniesienia odczynu pH i redukcji Fe oraz Mn.
Pod względem bakteriologicznym wody te nie budzą zastrzeżeń pod warunkiem odizolowania ich
od wód gruntowych.

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT I BADAŃ.
4.1. Technologia robót, konstrukcja otworu i zamykanie horyzontów wodonośnych.
W celu wykonania ujęcia wody, projektuje się odwiercenie jednego otworu na działce nr 445/4
w Kowarach, której właścicielem jest Inwestor. Przewidywana głębokość otworu to maksymalnie
70 m. Otwór planuje się wykonać mechanicznie metodą dolnego młotka wgłębnego w której
medium wynoszącym zwierciny z dna otworu będzie sprężone powietrze. W przypadku
korzystniejszego wydzielenia warstw wodonośnych nie wyklucza się wykonania otworu płytszego.
W początkowej fazie roboty należy wykonać młotkiem wgłębnym ∅ 172 mm z jednoczesnym
zapuszczaniem stalowych rur osłonowych ∅ 168 mm odcinających wody gruntowe, a jednocześnie
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stabilizujących ściany otworu. Rury te po zafiltrowaniu przewidziane są do usunięcia. Głębokość
posadowienia rur w celu prawidłowego odcięcia górnych wód uzależniona jest od głębokości
występowania pierwszej warstwy wodonośnej oraz od stateczności ścian i przewiduje się, że będzie
ona wynosiła około 10 do 15 m. Dalej z uwagi na prawdopodobną stabilność górotworu otwór
można będzie pogłębiać na “boso” czyli bez użycia rur osłonowych za pomocą młotka wgłębnego
o ∅ 145 mm.

W przypadku stwierdzenia korzystnych warunków hydrogeologicznych otwór

zostanie zabudowany kolumną filtracyjną z rur PVC-U o średnicy DN 100 mm szeregu K lub KV
czyli rurami o grubości ścianki odpowiednio 5 lub 7 mm gdzie:
• rura podfiltrowa będzie miała długość 2,0-3,0 m,
• filtr właściwy szczelinowy o długości około 10,0 m i szerokości poprzecznych szczelin 0,5 lub
0,75 mm,
• rura nadfiltrowa w zależności od faktycznej głębokości otworu (od 40 do 60 m).
Szczegółową konstrukcję otworu oraz ostateczną jego głębokość winien określić nadzór
geologiczny podczas robót wiertniczych. Typoszereg rur zostanie dobrany w zależności od
głębokości otworu oraz od przewidywanej głębokości dynamicznego zwierciadła wody.
Przestrzeń wolną pomiędzy kolumną filtracyjną a ścianą otworu należy wypełnić obsypką żwirową
płukaną o ziarnach 2-4 mm na wysokość do stropu warstwy wodonośnej, czyli do stropu czystej
spękanej skały masywnej. Następnie na obsypce należy wykonać korek iłowy z kompaktonitu
o miąższości minimum 3 metrów w celu maksymalnego odizolowania wód pierwszego poziomu.
Korek iłowy należy dociążyć drobnym piaskiem lub żwirem a pozostałą przestrzeń pomiędzy rurą
a ścianą otworu można będzie wypełnić urobkiem (w miarę możliwości gliniastym) jednocześnie
usuwając rury osłonowe. Szczegółowy profil techniczny projektowanego otworu przedstawiono na
załączniku graficznym nr 10.
4.2. Opróbowanie otworu i rodzaj obserwacji.
Podczas wykonywania otworu bezwzględnie należy prowadzić obserwacje głębokości każdego
nawierconego zwierciadła wody oraz pobierać próbki przewierconych gruntów z częstotliwością co
2 metry i przy każdej zmianie litologicznej odkładając je do drewnianych skrzynek lub do innych
pojemników z opisem przelotu z jakiego zostały pobrane. Nadzór geologiczny na bieżąco powinien
dokonywać makroskopowego opisu przewiercanych warstw.
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Wydobyty na powierzchnię urobek (poza pobranymi próbkami) należy odkładać na pryzmy
dokonując rozdziału zgodnego z wydzieleniami litologicznymi. Po wykonaniu otworu będzie on
służył do częściowego wypełnienia wolnej przestrzeni w otworze i do usypania kopca wokół
przyszłej obudowy studni.
Po zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowania oczyszczające do osiągnięcia pełnej
klarowności wody przy pomocy głębinowej pompy elektrycznej (przewidywany czas to około 1224 godziny). Pompowania te należy wykonać z maksymalną wydajnością jednak nie powodującą
obniżenia zwierciadła wody poniżej górnej części filtra. Podczas pompowania oczyszczającego
zaleca się cykliczne wyłączanie pompy w celu oczyszczenia przestrzeni około filtrowej na całej jej
wysokości (konieczny jest ruch zwierciadła wody góra-dół). Energię elektryczną do pompowań
należy pobrać z budynku Inwestora. Po pompowaniach oczyszczających należy przeanalizować
konieczność zamiany pompy na bardziej lub mniej wydajną. Odpowiednią pompę zamontować
w otworze tuż nad częścią czynną kolumny filtracyjnej (nad filtrem), a na przewodzie
odprowadzającym wodę zainstalować zawór umożliwiający regulowanie wydajności pompy.
Następnie otwór należy zdezynfekować roztworem wapna chlorowanego lub monochloraminy
stosując następujące dawki na każde 10 m słupa wody w otworze:
–

wapno chlorowane w ilości 18 g

–

monochloramina w ilości 19 g.

Przygotowany roztwór dezynfekcyjny należy wlewać po ścianach otworu tak aby kolumna
filtracyjna została zdezynfekowana na całej długości. Po 24 godzinach odstójki należy dokładnie
zmierzyć głębokość zwierciadła wody, a następnie

przystąpić do pompowań pomiarowych

w czasie minimum 48 godzin. Wskazanym jest aby pompowania pomiarowe wykonać na trzech
poziomach dynamicznych. Na pierwszym i drugim poziomie dynamicznym pompowania prowadzić
po około 6-12 godzin licząc od momentu ustabilizowania się zwierciadła wody. Pompowania
pomiarowe na trzecim poziomie dynamicznym wykonać w pozostałym czasie (dopełnienie do 48
godzin) ale nie krótszym niż 24 godziny.
Wodę podczas pompowań oczyszczających należy odprowadzać poprzez dół szlamowy,
a podczas pompowań pomiarowych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej na odległość około 30
m zgodnie z kierunkiem spływu wód – kratka studzienki kanalizacyjnej po wschodniej stronie
budynku. Szacuje się, że maksymalna ilość pompowanej wody nie będzie większa niż 3,0 m 3/h,
czyli maksymalnie około 1,1 l/s co nie wpłynie negatywnie na kanalizację.
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Zabrania się odprowadzania pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej.
Podczas pompowań na każdym poziomie dynamicznym przy użyciu gwizdka hydrogeologicznego
należy obserwować prędkość opadania zwierciadła wody

w odpowiednich przedziałach

czasowych: po 1, 5, 10, 15, 30 minutach a następnie co 1 lub co 2 godziny, aż do zakończenia
pompowań.
W momencie wyłączenia pompy (po pompowaniu na trzecim poziomie dynamicznym) z taką samą
częstotliwością należy obserwować prędkość wznoszenia się wody w otworze aż do momentu
osiągnięcia stanu sprzed pompowania, ale jednocześnie pod warunkiem osiągnięcia pełnej
stabilizacji zwierciadła wody. Za ustabilizowane można uznać zwierciadło wówczas gdy krzywa
osiągnie równoległość do osi odciętych na wykresie próbnych pompowań sporządzanym na bieżąco
przez geologa nadzorującego.
Pod koniec pompowań pomiarowych przewiduje się dokonanie poboru próbki wody celem
zbadania jej jakości w akredytowanym laboratorium. Do podstawowych wskaźników, po
uwzględnieniu celu jakiemu ma służyć woda, winny należeć:
•

barwa,

•

odczyn pH,

•

mętność,

•

przewodność elektrolityczna,

•

twardość ogólna,

•

jon amonowy,

•

azotany,

•

azotyny,

•

chlor wolny,

•

mangan,

•

żelazo,

•

oraz bakteriologia: Escherichia coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli.

Po wykonaniu wszystkich wyżej opisanych prac otwór należy zabezpieczyć i przekazać
Inwestorowi.
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4.3. Szczegółowy harmonogram robót.
I. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej niniejszy Projekt należy dokonać zgłoszenia zamiaru
przystąpienia do jego realizacji (14 dni wcześniej) Staroście Jeleniogórskiemu oraz
Burmistrzowi Miasta Kowary.
II. Wytyczyć w obecności Inwestora, Wykonawcy oraz Geologa nadzorującego miejsce
wiercenia.
III. Ustawić w odpowiednim miejscu urządzenie wiertnicze.
IV. Przygotować dół szlamowy o wymiarach boków 1x1 m i głębokości około 0,5 m.
V. Wykonać wiercenie otworu do głębokości umożliwiającej zafiltrowanie warstwy
wodonośnej (do 70 m).
VI. W trakcie wiercenia:
1. prowadzić obserwacje każdego napotkanego zwierciadła wody – głębokość nawiercenia
i głębokość ustabilizowania,
2. pobierać próbki gruntu co 2 metry i z każdej zmiany litologicznej.
VII. Po wykonaniu otworu:
1. do otworu zapuścić kolumnę filtracyjną PVC-U DN 100 mm i wykonać obsypkę żwirową
o średnicy ziarna 2-4 mm (żwir płukany),
2. po wykonaniu obsypki wykonać izolację z kompaktonitu (korek iłowy) odcinającą wody
gruntowe,
3. tak przygotowany otwór poddać pompowaniom oczyszczającym do czasu osiągnięcia pełnej
klarowności wody z max. wydajnością Qmax przy której zwierciadło wody nie będzie
schodziło poniżej górnej części filtra – zapewnić ruch zwierciadła wody góra-dół,
4. po zakończeniu pompowań oczyszczających przeprowadzić stabilizację zwierciadła wody,
zdezynfekować otwór i po 24-godzinnej odstójce rozpocząć pompowania pomiarowe na
trzech stopniach depresji.
Pompowania prowadzić z wydajnościami:
na I stopniu dynamicznym: Q1=1/3Qmax w czasie t=6-12 godzin
na II stopniu dynamicznym: Q2=2/3Qmax w czasie t=6-12 godzin
na III stopniu dynamicznym: Q3=Qmax w czasie t=24-36 godzin.
5. w trakcie pompowań prowadzić obserwacje zwierciadła wody,
6. pod koniec pompowań pomiarowych pobrać próbkę wody do analizy laboratoryjnej w ilości
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1,5 dm3 na fizyko-chemię i 0,25 dm3 na bakteriologię (naczynie wyjałowione) - próbki
niezwłocznie przekazać do laboratorium,
7. po zakończeniu pompowań (po wyłączeniu pompy) przeprowadzić obserwacje powrotu
zwierciadła wody do stanu statycznego.
VIII. W przypadku uzyskania zadowalającej wydajności otwór należy zabezpieczyć i przekazać
Inwestorowi oraz geodezyjnie wytyczyć jego położenie określając współrzędne w układzie
państwowym.
IX. W sytuacji uzyskania negatywnych wyników w czasie wierceń lub w czasie pompowań
pomiarowych z otworu należy usunąć kolumnę filtracyjną, otwór od spągu do zwietrzeliny
gliniastej wypełnić urobkiem z zachowaniem kolejności wydzieleń litologicznych, następnie
wykonać korek iłowy z kompaktonitu o grubości około 3,0 m. Powyżej otwór wypełnić
zwietrzeliną gliniastą do spągu warstwy górnej. Na granicy wydzieleń litologicznych
ponownie wykonać korek iłowy a pozostałą część otworu aż do powierzchni wypełnić
urobkiem.
X. Po zakończeniu robót i badań wydobyty urobek zagospodarować docelowo jako obsypkę
obudowy studni (kopiec) lub do innych celów w obrębie działki inwestora (np. wypełnienie
nierówności), teren doprowadzić do należytego stanu i przekazać Inwestorowi.

5. WPŁYW PROJEKTOWANYCH ROBÓT NA ŚRODOWISKO
Rejon projektowanych robót znajduje się poza obszarami Natura 2000.
W przypadku wierceń przy użyciu maszyny z osprzętem hydraulicznym należy kontrolować
szczelność przewodów aby nie doprowadzić do skażenia gruntu związkami ropopochodnymi.
Z uwagi na zamiar ujęcia warstwy wodonośnej przykrytej kilkunastometrową warstwą utworów
bardzo słabo przewodzących wodę (praktycznie nieprzepuszczalnych) nie przewiduje się wpływu
otworu na wody powierzchniowe oraz płytkie wody podziemne jak i inne elementy środowiska.

6. OCHRONA UJĘCIA.
Ponieważ ujęty zostanie głębszy poziom wodonośny izolowany warstwą bardzo słabo
przepuszczalną oraz z uwagi na korzystne położenie planowanej studni (powyżej tylko łąki i lasy)
nie przewiduje się konieczności ustanawiania pośredniej strefy ochronnej ujęcia.
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W związku z faktem możliwości przebywania w pobliżu studni osób postronnych konieczne będzie
aby teren wokół niej został wygrodzony oraz oznakowany.

7. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.
Z przeprowadzanych robót i prac geologicznych sporządzona winna być dokumentacja
hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia. Dokumentacja zgodnie z przepisami
powinna zawierać tekst, rysunek otworu - profil techniczny i litologiczny, mapy, wykresy oraz
tabele.
W przypadku nie uzyskania spodziewanej wydajności otwór zostanie zlikwidowany urobkiem
z korkiem iłowym odcinającym warstwy wodonośne, a z przeprowadzonych prac sporządzona
zostanie dokumentacja inna niż hydrogeologiczna – z likwidacji otworu.
Dokumentację należy przedłożyć Staroście Jeleniogórskiemu w terminie do 6 miesięcy od dnia
zakończenia robót wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej.

8. TERMIN REALIZACJI PRAC.
Ze względu na brak kolizji z interesami osób trzecich do zaprojektowanych robót możliwe będzie
przystąpienie natychmiast po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt oraz po dokonaniu 14-to
dniowego zgłoszenia zamiaru jego realizacji. Czas przewidziany na wykonanie robót geologicznych
(wiercenia oraz pompowania) określa się na około 14 dni. Badania laboratoryjne wody potrwają
max. do 7 dni od daty dostarczenia próbek do laboratorium. Czas przewidziany na opracowanie
dokumentacji szacuje się na 14 dni. Łączny czas wykonania zaprojektowanych prac określa się
więc na około 1,5 miesiąca.

9. PRZEDSIĘWZIĘCIA TECHNICZNE, BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa pracy projektowane roboty
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Teren należy zabezpieczyć przed
dostępem osób trzecich i oznakować go tablicami informującymi o zakazie poruszania się
w obrębie oznakowanego terenu.
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W trakcie wprowadzania i wyciągania przewodu wiertniczego do lub z otworu oraz rurowania
i filtrowania otworu roboty te należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót, po
wcześniejszym sprawdzeniu stanu bezpieczeństwa miejsca pracy i urządzeń, przeprowadzenia
instruktażu o niebezpieczeństwach oraz o sposobie prawidłowego i bezpiecznego wykonywania
wszelkich czynności.
Pracownicy winni być wyposażeni w stosowną odzież ochronną, kaski oraz ochronniki słuchu
dopuszczone przez CIOP.
Miejsce robót winno być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy oraz w gaśnicę.
W wyniku projektowanych robót nie przewiduje się powstania szkód górniczych i geologicznych.
Wpływ robót na środowisko będzie ograniczony do minimum. Należy na bieżąco sprawdzać
szczelność przewodów hydraulicznych oraz paliwowych urządzeń wykorzystywanych przy
zaprojektowanych robotach.

10. ZALECENIA
Przed przystąpieniem do robót niniejszy projekt należy przedłożyć celem zatwierdzenia
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy dokonać
zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót powiadamiając o tym fakcie Starostę Jeleniogórskiego
oraz Burmistrza Miasta Kowary. W zgłoszeniu należy określić m.in. cel i zakres robót, miejsce ich
prowadzenia, Wykonawcę robót oraz imię i nazwisko osoby sprawującej geologiczny nadzór nad
pracami.

11. ZAKRES WNIOSKU.
1. Wnioskuje się o zatwierdzenie powyższego projektu robót geologicznych w celu wykonania:
•

jednego

otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego o średnicy docelowej DN 100 mm

i o głębokości do 70 m na działce nr 445/4 w miejscowości Kowary, powiat jeleniogórski,
województwo dolnośląskie

w celu zabezpieczenia w wodę budynku Centrum Usług

Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach należącego do
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze,
•

badań wydajności otworu,
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badań jakości ujętych wód.

•

2. Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania:
➢

głębokości otworu o ± 20,0 m,

➢

lokalizacji otworu w promieniu do 30 m od zaplanowanego miejsca uwzględniając
techniczne możliwości ustawienia maszyny wiertniczej oraz możliwość występowania
niezinwentaryzowanych sieci podziemnej infrastruktury,

➢

w nieznacznym stopniu harmonogramu projektu robót w zależności od faktycznie
napotkanej

budowy

geologicznej

terenu,

warunków

hydrogeologicznych

oraz

uzyskiwanych na bieżąco wyników.
3. Wnioskuje się o zatwierdzenie Projektu na czas oznaczony do 31-12-2016 r.

12. PODSUMOWANIE.
1. Przedmiotem niniejszego Projektu jest wykonanie jednej studni wierconej w celu ujęcia
wód podziemnych z utworów karbonu górnego mającego stanowić rezerwowe źródło
zaopatrzenia w wodę budynek szpitalny Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki
Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach.
2. Określone zapotrzebowanie na wodę wynosi około 20 m3/dobę co odpowiada 1 m3/godzinę
przy niespełna całodobowej pracy pompy.
3. Projektowany jest otwór o głębokości od 50 do 70 m i zabudowie go kolumną filtracyjną
PVC-U DN 100 mm.
4. Teren zamierzonych robót zlokalizowany jest w południowej części miasta Kowary na
działce nr 445/4, powiat jeleniogórski stanowiącą własność Inwestora, t.j. Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze.
5. Zaprojektowane roboty będą mogły zostać wykonane po uzyskaniu decyzji Starosty
Jeleniogórskiego zatwierdzającej niniejszy Projekt oraz po dokonaniu zgłoszenia zamiaru
przystąpienia do robót.
6. Technologia zaprojektowanych robót oraz użyte materiały wykluczają negatywny wpływ na
środowisko naturalne.
7. Z wykonanych robót i prac geologicznych winna zostać sporządzona stosowna
Dokumentacja geologiczna w zależności od uzyskanych wyników - hydrogeologiczna
ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia lub dokumentacja z likwidacji otworu.
8. Dokumentację w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia robót należy przedłożyć
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Staroście Jeleniogórskiemu celem jej zatwierdzenia.
9. Wszelkie zaprojektowane roboty i prace geologiczne winny się odbywać pod nadzorem
geologa legitymującego się stosownymi uprawnieniami geologicznymi kat. IV lub V.
10. Niniejszy Projekt robót należy przedłożyć Staroście Jeleniogórskiemu w dwóch
egzemplarzach celem uzyskania decyzji zatwierdzającej.

13. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH.
1. S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW
ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra
2. Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
3. Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
4. ZUGiI HYDROB
Robert Krukowski
ul. Długa 14 d
58-521 Jeżów Sudecki

14. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW
1. Dokumentacja ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów
paleozoiku w Radomierzu” R. Krukowski – ZUGiI HYDROB, 2006 Jeżów Sudecki,
2. Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów – ark. Kowary – January Szałamacha -Wyd.
Geologiczne, Warszawa 1969,
3. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów – January Szałamacha - Wyd.
Geologiczne, Warszawa 1969
4. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1997,
5. Poradnik hydrogeologa - Wyd. Geologiczne, 1971 W-wa,
6. Wiertnictwo hydrogeologiczne – Wydawnictwa AGH, Kraków 1997,
7. Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych – Wydawnictwa AGH, Kraków 2011,
8. Podkłady mapowe,
9. Wizja w terenie.
Jeżów Sudecki, wrzesień 2016 r.

Opracował:
mgr inż. Robert Krukowski
nr upr. geolog. V-1151
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Rejon projektowanych prac geologicznych na terenie
Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej
„Przedwiośnie” w Kowarach

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA POGLĄDOWA
SKALA 1:30 000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016

ZAŁ. NR

1

PROJEKT OTWORU EKSPLOATACYJNO-POSZUKIWAWCZEGO W KOWARACH
OBIEKT:
MIEJSCOWOŚĆ:
GMINA:
POWIAT:
WOJEWÓDZTWO:
ZLEWNIA:
WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE:

Ujęcie wody dla CUMiPZ „Przedwiośnie”
Kowary, ul. Górnicz 22
dz. nr 445/4
Kowary
jeleniogórski
dolnośląskie
Bóbr
X
Y
Z
50O47'19,5”- N

15O49'39,5”- E

488,0 m n.p.m.

INWESTOR:

SYSTEM
WIERCENIA:
WYKONAWCA
PROJEKTU:
AUTOR:

S.P.Z.O.Z. - Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra
Mechaniczny - metoda dolnego młotka
z wykorzystaniem sprężonego powietrza
Zakład Usług Geologicznych i Informatycznych
HYDROB – 58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d
mgr inż. Robert Krukowski – upr. geolog. V-1151

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA

CZWARTORZĘD

STRATY- POZIOMY GŁĘBOGRAFIA
WÓD
KOŚĆ
[m ppt]
(spodziewane)

PROFIL
LITOLOGICZNY

0

Ι ∇▼3,0
II▼5,0

CZĘŚĆ TECHNICZNA
OPIS
LITOLOGICZNY
(spodziewany)

Gruz skalny z domieszką
gliny zwietrzelinowej

3

Żwir z domieszką gliny i
kamieni

6
9

Gliniasta zwietrzelina
granitu

Otwór wykonać młotkiem
wgłębnym ∅ 172 mm na
głębokość około 10-15 m

6

Stalowe rury osłonowe ∅ 168 mm
odcinające wody gruntowe,
L≈10−15 m do usunięcia z otworu

12

18

18
21

24

24

47

47

30

30

33

33

36

36

39
42

KARBON GÓRNY

3

15

20

Granit gruboziarnisty
(karkonoski) o barwie
szaroróżowej – skała
masywna, lekko spękana

OPIS
TECHNICZNY
Czasowe zabezpieczenie otworu –
dekiel PCV na rury DN 100 mm

0

15

21

PROFIL
TECHNICZNY

9

12

ΙΙ ∇ 20,0

GŁĘBOKOŚĆ
[m p.p.t.]

Wypełnienie gliniastym urobkiem

20

Korek iłowy (kompaktonit),
L>3,0 m

Otwór wykonać młotkiem
wgłębnym ∅ 145 na boso na
głębokość maksymalną do 70 m
Rura nadfiltrowa PVC-U DN 100
mm, L≈ 40−60 m

39
42

45

45

48

48

51

51

54

54

57

57

60

60

63

63

66

66

69

69

Obsypka filtracyjna – żwir płukany
o frakcji 2-4 mm

Filtr szczelinowy typu PREUSSAG
z rur PVC-U DN 100 mm, L≈10 m
67
70

72

72

75

75

78

78

81

81

84

84

87

87

90

90

OPRACOWAŁ: mgr inż. R. Krukowski
Podpis:

Rura podfiltrowa PVC-U DN 100
mm, L≈2−3 m zakończona
korkiem
Podsypka (poduszka) żwirowa,
żwir 2-4 mm, L=0,5 m

DATA:

SKALA PIONOWA:

wrzesień 2016 r.

1/300

ZAŁ. NR 10

CUMiPZ
„Przedwiośnie”

F=0,32 km2

Projektowany otwór
eksploatacyjny - ujęcie wody
Obszar spływu wód do ujęcia
Główne kierunki spływu wód
Cieki powierzchniowe

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1:10 000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016
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Budynek CUMiPZ „Przedwiośnie”

Projektowany otwór za wodą

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
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TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA EWIDENCYJNA
SKALA 1:1000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016
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3

zedwio
śnie”
CUMiP
Z „Pr

Projektowany
otwór za wodą

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016
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4

„Przed
w i o śn
ie ”

Projektowana lokalizacja
studni głębinowej

14-15 m
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58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016

ZAŁ. NR
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SZCZEGÓŁOWA MAPA GEOLOGICZNA SUDETÓW
ARKUSZ KOWARY
January Szałamacha – Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1956

Rejon projektowanych robót
ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1:25 000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016

ZAŁ. NR
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Objaśnienia barw i symboli

Rejon projektowanych prac
geologicznych za wodą

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl
TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA GEOŚRODOWISKOWA NR 1
SKALA 1:25 000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016
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Rudawski Park
Krajobrazowy

Objaśnienia barw i symboli

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl

- PLH020006 Karkonosze i PLB020007 Karkonosze
- otulina

Rejon projektowanych prac
geologicznych za wodą

TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

MAPA GEOŚRODOWISKOWA NR 2
SKALA 1:25 000

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016

ZAŁ. NR
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Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary –
Kowary Centrum C – uchwała nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia
23.10.2007 r. ze zmianą przyjętą uchwałą nr XVI/76/13 w dniu 05.12.2013 r.

1UT/ZP

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH I INFORMATYCZNYCH „HYDROB”
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 14 d, tel. 75 71 32 718, kom. 601 582 609, hydrob@onet.pl

1UT/ZP

Tereny usług turystycznych z zielenią parkową
Rejon projektowanych robót geologicznych za wodą

TEMAT

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA UJĘCIE WÓD
PODZIEMNYCH W KOWARACH

LOKALIZACJA

Kowary, ul. Górnicza 22, dz. nr 445/4

NAZWA
RYSUNKU

WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA KOWARY

INWESTOR

S.P.Z.O.Z. – Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Krukowski
upr. geolog. nr V-1151

DATA:
wrzesień 2016
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