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1. Wstęp
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie:
Związek Gmin „PROKADO”
ul. Kościuszki 23,
46-060 Prószków
Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie jednego,
otworu eksploatacyjnego do poboru wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wód podziemnych
Źlinice.
Projektowana studnia będzie czwartym otworem Inwestora na omawianym ujęciu.
Dotychczas na ujęciu wykonano trzy otwory o numerach S-1, S-2 i S-3. Nowy otwór zostanie
oznaczony numerem S-4. Obszar robót geologicznych położony jest w granicach działki
o numerze ewidencyjnym 254/10 obręb 0125 Zimnice Małe. Na przedmiotowej działce nie
prowadzono wcześniej badań geologicznych. Studnię nr S-4 zaprojektowano w oparciu
o archiwalne zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr S-1, S-2 i S-3 omawianego
ujęcia wód podziemnych Źlinice. Przewidywana wydajność projektowanej studni nr S-4
wyniesie powyżej 50 m3/h (ok. 185 m3/h).

2. Lokalizacja zamierzonych robót
Administracyjnie projektowany otwór zlokalizowany będzie na działce o numerze
ewidencyjnym 254/10 obręb 0125 Zimnice Małe, gm. Prószków, pow. opolski, woj. opolskie.
Przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach miejscowości Zimnice Małe, z dala od
zabudowań miejscowości. Teren inwestycji zlokalizowany jest ok. 540 m na północ od
centralnej części miejscowości Zimnice Małe oraz ok. 1,44 km na południe od centralnej części
miejscowości Źlinice. Przez Źlinice i Zimnice przebiega droga krajowa (DK 45) na odcinku
Opole-Krapkowice. Źlinice oddalone są ok. 5,75 km na południe od Opola oraz ok. 4,45 km na
wschód od Prószkowa. Teren projektowanej studni nr S-4 zlokalizowany jest przy polnej
drodze gruntowej. Wokół zlokalizowane są głównie obszary rolnicze takie jak pola uprawne
oraz nieliczne zabudowania gospodarcze. Poziom terenu działki obniża się w kierunku
północno zachodnim a wypiętrza w kierunku południowo wschodnim. Średnia rzędna terenu
wynosi ok. 173,0-173,5 m n.p.m. Niwelacje terenu sięgają ok. kilku metrów. Rzeźba terenu
jest mało urozmaicona. Działka o numerze ewidencyjnym 254/10 obręb 0125 Zimnice Małe
jest we władaniu Inwestora.
Pod względem geograficznym miejscowości Źlinice i Zimnice Małe położone są na
obszarze jednostki geomorfologicznej makroregionu Niziny Śląskiej w mezoregionie Równiną
Niemodlińską, część Pradolin Wrocławskiej, która odpowiada dolinie Odry.
Nizina Śląska jest to najdalej wysunięty na południe makroregion podprowincji Nizin
Środkowopolskich. Leży pomiędzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami na południu, Kotliną
Ostrawską na południowym wschodzie, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem
Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie, głównie wzdłuż doliny Odry.
Wysokość od ok. 100 do 260 m n.p.m. Nizina Śląska stanowi równinę o powierzchni
ok. 13 000 km². Osią niziny z południowego wschodu na północny zachód płynie Odra, której
dopływami z lewej strony są: Osobłoga, Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, Bystrzyca i Kaczawa
oraz z prawej: Mała Panew, Stobrawa i Widawa. Nizina ma korzystne warunki klimatyczne
i glebowe. Z kolei Płaskowyż Głubczyckie jest to równina lessowa o krajobrazie zbliżonym
do wyżynnego, która jest wyniesiona do wysokości 235–260 m n.p.m. Obejmuje południowo–

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski ul. Ks. Ligudy 12a, 45-950 Opole

4
Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr S-4 z utworów triasowych
dla potrzeb ujęcia wód podziemnych Źlinice

wschodnią część Niziny Śląskiej. Granica państwowa dzieli go na część polską o pow.
ok. 1700 km² i część czeską o pow. ok. 390 km². Od północnego zachodu graniczy
z Doliną Nysy Kłodzkiej i Równiną Niemodlińską, od północy i wschodu z Kotliną Raciborską,
od południowego wschodu z Kotliną Ostrawską, od południa i południowego zachodu
z Niskim Jesionikiem i Górami Opawskimi i od zachodu z Przedgórzem Paczkowskim.
Równina Niemodlińska to mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce,
stanowiący południową część Niziny Śląskiej. Od zachodu i północnego zachodu graniczy
z Doliną Nysy Kłodzkiej, od wschodu i północnego wschodu z Pradoliną Wrocławską,
a od południa z Płaskowyżem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Powierzchnia Równiny
wynosi ok. 800 km². Większą część terenu pokrywają osady piaszczyste zlodowaceń
środkowopolskich. Z uwagi na słabe gleby obszar ten porastają kompleksy leśne Borów
Niemodlińskich.
Pod względem morfologicznym obszar projektowanej studni położony jest na średniej
wysokości ok. 173,3 m n.p.m. Wody powierzchniowe tego terenu to głównie rzeka Odra
oddalona ok. 2,23 km na wschód od terenu inwestycji.
Szczegółową lokalizację projektowanej studni przedstawiają załączone mapy.

3. Wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych
−
−
−
−

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano:
Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ”B” ujęcia wód podziemnych z utworów triasu
– studnie S-1, S-2 i S-3 w Źlinicach – wykonana w 1991 r. przez geolg. M. Górnik.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Opole Pd wraz z objaśnieniami.
Mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000 arkusz Opole Pd wraz z objaśnieniami.
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50.000 arkusz Opole Pd wraz z objaśnieniami.

4. Omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót
geologicznych i badań geofizycznych
Na ujęciu wód podziemnych Źlinice odwiercono dotychczas trzy otwory studzienne
o numerach S-1, S-2 i S-3. Studnie oddalone są od miejsca nowo projektowanego otworu
nr S-4 o odpowiednio:
− ok. 360 m na południe od S-1;
− ok. 180 m na północ od S-2;
− ok. 1,28 km na południe od S-3;
Szczegółową lokalizację w/w studni przedstawiają załączone mapy.
Studnia nr S-1
Otwór został wykonany w 1988 r. dla Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych
w Opolu. Wykonawcą otworu było Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne z Katowic.
Geologiem dokumentującym była M. Górnik. Lokalizację otworu pokazano na dołączonej mapie.
− rzędna wysokościowa: 168,27 m n.p.m.
− głębokość otworu: 143,5 m (otwór do w przelocie 143,5-160,0 m został zlikwidowany)
− wydajność eksploatacyjna: Q = 185 m3/h przy S = 0,34 m
− promień leja depresji: − śr. współczynnik filtracji z próbnego pompowania: 0,0000383 m/sek – dla poz. kredy
0,000643 m/sek – dla poz. wapienia muszlowego
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−
−

śr. współczynnik filtracji z krzywych uziarnienia: poziomy wodne:
o piętro kredowe: poz. nawiercony i ustabilizowany 12,82 m ppt
o piętro wapienia muszlowego: poz. nawiercony 74,0 m ppt i ustabilizowany
13,06 m ppt
Profil studni:
Kreda górna
Turon
0,0 – 0,3 m ppt, gleba ciemnoszara, znacznie zapiaszczona
0,3 – 14,0 m ppt, margle szare z licznymi spękaniami
14,0 – 20,0 m ppt, margle szare i ciemnoszare
20,0 – 30,0 m ppt, margle ciemnoszare, słabo zwięzłe z detrytusem roślinnym
Cenoman
30,0 – 36,0 m ppt, piaskowce szarozielone, glaukonitowe
36,0 – 46,0 m ppt, piaskowce szare o odcieniu żółtym partiami przechodzące w zlepieńce

TRIAS
Górny wapień muszlowy
46,0 – 56,0 m ppt, wapienie cienkopłytowe szare z wkładkami dolomitu beżowego (warstwy tarnowickie)
Środkowy wapień muszlowy
56,0 – 74,0 m ppt, dolomity beżowe o odcieniu żółtym, porowate
Dolny wapień muszlowy
74,0 – 98,0 m ppt, wapienie szare porowate i kawernowate częściowo o odcieniu żółtym (warstwy karchowickie)
98,0 – 114,0 m ppt, wapienie szare, gruzłowate i faliste z wkładkami wapieni płytkowych oraz z wkładkami
margli ciemnoszarych (warstwy terebratulowe)
114,0 – 124,0 m ppt, wapienie grubopłytowe szare częściowo o odcieniu kremowym, miejscami porowate
124,0 – 130,0 m ppt, wapienie szare częściowo szarożółte grubopłytowe (warstwy górażdżańskie)
130,0 – 144,0 m ppt, wapienie faliste rzadziej płytowe, szare z wkładkami margli ciemnoszarych
144,0 – 152,0 m ppt, margle szare z wkładkami margli żółtych bardzo miękkich
152,0 – 160,0 m ppt, wapienie szare

Sposób wiercenia: mechaniczno-obrotowy na wodę
Otwór został wykonany:
−
−
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – gryzer Ø1160 mm;
do głębokości 20,0 m ppt – gryzer Ø960 mm;
do głębokości 53,8 m ppt – gryzer Ø670 mm;
do głębokości 160,0 m ppt – gryzer Ø438 mm;

W otworze zacementowano rury osłonowe:
−
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – rury Ø1160 mm;
do głębokości 20,0 m ppt – rury Ø711 mm;
do głębokości 53,8 m ppt – rury Ø20” (w korku cementowym);
W przelocie 143,5-160,0 m ppt otwór został zlikwidowany.

W otworze zabudowano filtr kolumnowy:
−
−
−
−
−
−

rura nadfiltrowa Ø 14”, dł. 70,5 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 18,8 m;
rura międzyfiltrowa Ø 14”, dł. 18,2 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 23,8 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, owinięty siatką nr 12, dł. 6,2 m;
rura podfiltrowa Ø 14”, z denkiem, dł. 6,0 m;
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Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania pojedynczego:
Q1 = 232,00 m3/h; S1 = 0,18 m; t1 = 70 h; q1 = 1288,88 m3/h/1mS
Q2 = 163,00 m3/h; S2 = 0,12 m; t2 = 31 h; q2 = 1358,33 m3/h/1mS
Q3 = 81,00 m3/h; S3 = 0,04 m; t3 = 31 h; q3 = 2025,00 m3/h/1mS

Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania zespołowego:
Q1 = 84,09 m3/h; S1 = 0,17 m; t1 = 43 h; q1 = 494,65 m3/h/1mS
Q2 = 168,69 m3/h; S2 = 0,30 m; t2 = 46 h; q2 = 562,30 m3/h/1mS
Q3 = 185,00 m3/h; S3 = 0,34 m; t3 = 76 h; q3 = 544,12 m3/h/1mS

Studnia nr S-2
Otwór został wykonany w 1988 r. dla Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych
w Opolu. Wykonawcą otworu było Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne z Katowic.
Geologiem dokumentującym była M. Górnik. Lokalizację otworu pokazano na dołączonej mapie.
− rzędna wysokościowa: 177,26 m n.p.m.
− głębokość otworu: 166,7 m
− wydajność eksploatacyjna: Q = 186 m3/h przy S = 0,74 m
− promień leja depresji: 14,34 m
− śr. współczynnik filtracji z próbnego pompowania: 0,000461 m/sek
− śr. współczynnik filtracji z krzywych uziarnienia: − poziomy wodne:
o piętro kredowe: poz. nawiercony i ustabilizowany 20,0 m ppt
o piętro wapienia muszlowego: poz. nawiercony 75,0 m ppt i ustabilizowany
22,32 m ppt
Profil studni:
Kreda górna
Turon
0,0 – 0,2 m ppt, gleba szara
0,2 – 4,0 m ppt, wapień marglisty, jasnoszary
4,0 – 22,0 m ppt, margiel białoszary ilasty
22,0 – 32,0 m ppt, margiel popielatoszary
Cenoman
32,0 – 36,0 m ppt, piaskowiec rozsypliwy zielonkawo-żółto-szary z marglem
36,0 – 42,0 m ppt, piaskowiec żółtoszary, drobnoziarnisty słabo zwięzły
42,0 – 44,0 m ppt, piaskowiec rozsypliwy drobnoziarnisty z domieszką gruboziarnistego
44,0 – 52,0 m ppt, piaskowiec rozsypliwy szary drobnoziarnisty

TRIAS
Górny wapień muszlowy
52,0 – 60,0 m ppt, wapień marglisty, żółtoszary
60,0 – 62,0 m ppt, wapień różowożółty
Środkowy wapień muszlowy
62,0 – 75,0 m ppt, dolomit żółty, porowaty
Dolny wapień muszlowy
75,0 – 102,0 m ppt, wapień białoszary, pelityczny i kremowoszary, krystaliczny
102,0 – 118,0 m ppt, wapień popielaty, dolomityczny
118,0 – 124,0 m ppt, wapień jasnoszary
124,0 – 130,0 m ppt, wapień beżowoszary
130,0 – 136,0 m ppt, wapień popielatoszary
136,0 – 141,0 m ppt, wapień beżowoszary
141,0 – 152,0 m ppt, wapień szary
152,0 – 162,0 m ppt, wapień z wkładkami wapienia marglistego, szarego
162,0 – 166,7 m ppt, margiel ciemnoszary
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Sposób wiercenia: mechaniczno-obrotowy na wodę
Otwór został wykonany:
−
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – kopano szybik
do głębokości 62,0 m ppt – gryzer Ø670 mm;
do głębokości 166,7 m ppt – gryzer Ø438 mm;

W otworze zacementowano rury osłonowe:
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – rury Ø711 mm;
do głębokości 62,0 m ppt – rury Ø20”;

W otworze zabudowano filtr kolumnowy:
−
−
−
−
−
−
−

rura nadfiltrowa Ø 14”, dł. 88,0 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 15,6 m;
rura międzyfiltrowa Ø 14”, dł. 6,1 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 22,0 m;
rura międzyfiltrowa Ø 14”, dł. 6,0 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 22,3 m;
rura podfiltrowa Ø 14”, z denkiem, dł. 5,7 m;

Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania pojedynczego:
Q1 = 72,00 m3/h; S1 = 0,05 m; t1 = 29 h; q1 = 1440,00 m3/h/1mS
Q2 = 145,00 m3/h; S2 = 0,12 m; t2 = 65 h; q2 = 1208,33 m3/h/1mS
Q3 = 234,00 m3/h; S3 = 0,20 m; t3 = 27 h; q3 = 1170,00 m3/h/1mS

Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania zespołowego:
Q1 = 71,92 m3/h; S1 = 0,27 m; t1 = 43 h; q1 = 266,37 m3/h/1mS
Q2 = 145,00 m3/h; S2 = 0,56 m; t2 = 46 h; q2 = 258,93 m3/h/1mS
Q3 = 209,00 m3/h; S3 = 0,84 m; t3 = 76 h; q3 = 248,81 m3/h/1mS

Studnia nr S-3
Otwór został wykonany w 1988 r. dla Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych
w Opolu. Wykonawcą otworu było Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne z Katowic.
Geologiem dokumentującym była M. Górnik. Lokalizację otworu pokazano na dołączonej mapie.
− rzędna wysokościowa: 171,48 m n.p.m.
− głębokość otworu: 160,0 m
− wydajność eksploatacyjna: Q = 161 m3/h przy S = 0,38 m
− promień leja depresji: − śr. współczynnik filtracji z próbnego pompowania: 0,000437 m/sek
− śr. współczynnik filtracji z krzywych uziarnienia: − poziomy wodne:
o piętro wapienia muszlowego: poz. nawiercony 80,0 m ppt i ustabilizowany
16,74 m ppt
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Profil studni:
Kreda górna
Turon
0,0 – 3,5 m ppt, wapień marglisty
3,5 – 8,0 m ppt, margiel ilasty
8,0 – 22,0 m ppt, wapień marglisty
22,0 – 24,0 m ppt, żwir szary, drobny
24,0 – 40,0 m ppt, margiel ilasty, szary i ciemnoszary
Cenoman
40,0 – 46,0 m ppt, piaskowiec drobnoziarnisty, słabo zwięzły szarozielony
46,0 – 56,0 m ppt, zlepieniec, szary, miejscami żółtoszary z wkładkami piaskowca

TRIAS
Górny wapień muszlowy
56,0 – 62,0 m ppt, margiel szarożółty
62,0 – 76,0 m ppt, wapień szary z wkładkami dolomitu beżowego
Środkowy wapień muszlowy
76,0 – 80,0 m ppt, dolomit żółty, porowaty
Dolny wapień muszlowy
80,0 – 95,0 m ppt, wapień szary, porowaty
95,0 – 112,0 m ppt, wapień szary, twardy, spękany, z wkładkami margli ciemnoszarych
112,0 – 132,0 m ppt, wapień dolomityczny, jasnoszary
132,0 – 150,0 m ppt, wapień szary, z wkładkami dolomitu jasnoszarego
150,0 – 160,0 m ppt, margiel ciemnoszary, z wkładkami margla jasnoszerego

Sposób wiercenia: mechaniczno-obrotowy na wodę
Otwór został wykonany:
−
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – kopano szybik
do głębokości 62,0 m ppt – gryzer Ø670 mm;
do głębokości 160,0 m ppt – gryzer Ø438 mm;

W otworze zacementowano rury osłonowe:
−
−

do głębokości 5,0 m ppt – rury Ø711 mm;
do głębokości 62,0 m ppt – rury Ø20”;

W otworze zabudowano filtr kolumnowy:
−
−
−
−
−

rura nadfiltrowa Ø 14”, dł. 82,64 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 21,93 m;
rura międzyfiltrowa Ø 14”, dł. 11,72 m;
filtr szczelinowy Ø 14”, dł. 32,92 m;
rura podfiltrowa Ø 14”, z denkiem, dł. 10,19 m;

Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania pojedynczego:
Q1 = 60,48 m3/h; S1 = 0,06 m; t1 = 17 h; q1 = 1008,00 m3/h/1mS
Q2 = 110,00 m3/h; S2 = 0,12 m; t2 = 34 h; q2 = 916,67 m3/h/1mS
Q3 = 175,00 m3/h; S3 = 0,19 m; t3 = 39 h; q3 = 921,05 m3/h/1mS

Wydajności osiągnięte podczas próbnego pompowania zespołowego:
Q1 = 60,48 m3/h; S1 = 0,14 m; t1 = 43 h; q1 = 432,00 m3/h/1mS
Q2 = 115,00 m3/h; S2 = 0,26 m; t2 = 46 h; q2 = 442,31 m3/h/1mS
Q3 = 161,00 m3/h; S3 = 0,38 m; t3 = 76 h; q3 = 423,68 m3/h/1mS
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5. Opis budowy geologicznej
Teren projektowanej studni zlokalizowany jest na obszarze szczegółowej mapy
geologicznej Polski arkusz Opole Południe. Rejon Prószkowa zbudowany jest z utworów:
proterozoiku, dewonu, dolnego karbonu i dolnego permu, triasu, górnej kredy,
trzeciorzędu i czwartorzędu.
Utwory proterozoiku, dewonu i karbonu wykształcone jako gnejsy, łupki i szarogłazy
zalegają na głębokości ok. 600 m. Nad tą serią stwierdzono występowanie utworów permu
(czerwonego spągowca), wykształconych jako piaskowce arkozowe i zlepieńce, o miąższości
do 60 m, zalegające na głębokości 530 m ppt. Utwory te tworzą fałdową strukturę waryscyjską
o przebiegu w przybliżeniu południkowym. Na tej strukturze występują utwory triasu,
które stanowią tutaj zachodni kraniec progu środkowotriasowego, przechodząc ku
północnemu wschodowi w strukturę bloku przedsudeckiego.
Trias dolny występuje na głębokości od 519 m ppt w rejonie Wrzosek do 271 m ppt
w rejonie Wybłyszczowa. Wyżej zalegające utwory retu wykształcone są jako dolomity
i wapienie o miąższości 50-80 m. Utwory wapienia muszlowego wykształcone są jako seria
węglanowe. Są to wapienie, wapienie dolomityczne, dolomity i margle.
W rejonie badań strop utworów wapienia muszlowego występuje na północnym
wschodzie na głębokości od 76,5 m do 220 m na południowym zachodzie.
Na północ od linii Boguszyce-Komprachcice występują utwory kajpru wykształcone
jako iłołupki i piaskowce z wkładkami dolomitów. Utwory triasu stanowią strukturę kimeryjską.
Utwory triasu występują na powierzchni terenu w rejonie progu środkowotriasowego na
wschód od omawianego terenu.
Na węglanowych utworach triasu bezpośrednio zalegają utwory kredy, które tworzą
fałdową strukturę laminarną zwaną Kredą Opolską.
W omawianym rejonie stwierdzono występowanie utworów górnej kredy – cenomanu
i turonu. Utwory cenomanu wykształcone są jako piaski, piaskowce i zlepieńce glaukonitowe.
Miąższość utworów cenomanu wynosi od 8-30 m.
Na piaskowcach cenomanu zalegają utwory turonu wykształcone jako margle, margle
ilaste, lokalnie piaszczyste. Miąższość margli w rejonie Źlinic nie przekracza 32 m.
Występowanie utworów trzeciorzędu stwierdzono na zachód i północ od omawianego
terenu. Wykształcone są jako osady ilaste miocenu i pliocenu o miąższości nie przekraczającej
30 m. Utwory czwartorzędu o zmiennej miąższości pokrywają prawie cały dokumentowany
obszar. Miejscami są to gleby, natomiast nagromadzenie piasków i żwirów o miąższości
15-18 m występuje w pradolinie Odry. Maksymalnie utwory czwartorzędu osiągają miąższość
26 m. Otwory w Źlinicach przewierciły utwory wapienia muszlowego i kredy. Idąc od dołu
nawierciły warstwy gogolińskie zalegające na głębokości 152-190 m ppt, warstwy
górażdżańskie 130-140 m ppt, warstwy terebrakulowe 114-98 m ppt, warstwy karchowickie
90-74 m ppt. Powyżej zalegają wapienie i dolomity górnego wapienia muszlowego.
Na węglanowych utworach triasu zalegają bezpośrednio utwory cenomanu i zlepieńce
przechodzące w piaskowce o miąższości 16-20 m. Na osadach cenamonu występują
margliste utwory turonu.
Na powierzchni występują cienka warstwy gleby do 0,30 m.
Otwory studzienne S-1, S-2 i S-3 przewierciły utwory czwartorzędu, kredy i triasu i
wapienia muszlowego.
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−

−
−
−

Utwory wapienia muszlowego:
Warstwy gogolińskie – wykształcone są w postaci wapieni krystalicznych z wkładkami
iłu marglistego. Górna cześć warstw gogolińskich jest zbudowana z wapieni
drobnokrystalicznych z wkładkami wapieni falistych i zlepieńców.
Warstwy górażdżańskie – są to gruboławicowe szare wapienie drobnokrystaliczne.
W wapieniach tych rozwinięta jest sieć szczelin oraz kras.
Warstwy terebratulowe – reprezentowane są przez wapienie zbite z warstwami
wapienia krystalicznego. Charakteryzują się barwą szarą lub siwą.
Warstwy karchowickie – są wykształcone w postaci wapieni krystalicznych częściowo
porowatych.

W projektowanym otworze od powierzchni terenu do ok. 52,0 m ppt spodziewane są
osady kredy górnej, wykształcone w postaci margli turońskich (0,5-32,0 m ppt)
oraz drobnoziarnistych piaskowców cenomańskich (32,0-52,0 m ppt). Od głębokości 52,0 do
165,0 m ppt spodziewane jest występowanie osadów triasu, reprezentowanego przez
wapienie margliste górnego wapienia muszlowego (52,0-62,0 m ppt), dolomity środkowego
wapienia muszlowego (62,0-75,0 m ppt) oraz wapienie (75,0-160,0 m ppt) i margli (160,0165,0 m ppt) dolnego wapienia muszlowego.
Dla nowo projektowanego otworu nr S-4 główne znaczenie mają zawodnione wapienie
dolnego wapienia muszlowego.

6. Opis warunków hydrogeologicznych
Teren projektowanej studni zlokalizowany jest na obszarze mapy hydrogeologicznej
Polski arkusz Opole Południe. W rejonie stwierdzono występowanie czterech pięter
wodonośnych czwartorzędowego, trzeciorzędowego, kredowego, triasowego i ponadto
kompleks wodonośny permo-triasowy i karbońsko-proterozoiczny.
Zawodnienie kompleksu karbońsko-proterozoicznego jest słabo rozpoznane ze
względu na znaczne głębokości zalegania. W obrębie progu środkowo-triasowego nawiercono
szczawy hipertermalne. Kompleks wodonośny permo-triasowy związany z klastycznymi
utworami pstrego piaskowca i czerwonego spągowca również rozpoznany jest
fragmentarycznie. Charakteryzuje się występowaniem wód subartezyjskich o niskiej
mineralizacji. Z otworu Wrzoski uzyskano wydajność 56 m3/h przy depresji 6,0 m, natomiast
w otworze Wybłyszczów z połączonego horyzontu triasowo-permo-karbońskiego uzyskano
wydajność 12 m3/h przy depresji 60,0 m.
Na ujęciu Źlinice uzyskano następujące maksymalne wydajności studni:
− S-1: 232,0 m3/h przy depresji 0,18 m;
− S-2: 234,0 m3/h przy depresji 0,20 m;
− S-3: 175,0 m3/h przy depresji 0,19 m;
Wg MHP arkusz Opole Południe, teren projektowanej studni, a wiec działka
o ewidencyjnym 254/10 obręb 0125 Zimnice Małe, zlokalizowany jest na granicy dwóch
jednostek hydrogeologicznych: jednostki 𝟐 𝒄 𝑻𝟐 𝑰, gdzie głównym piętrem wodonośnym jest
piętro triasowe oraz jednostki 𝟏𝟏

𝑸
𝑻
𝒂 𝟏
𝑻𝟏

, gdzie głównym piętrem wodonośnym jest

𝑰𝑰𝑰

czwartorzęd, podrzędnie występują tu piętra triasowe.
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Jednostka 𝟐 𝒄 𝑻𝟐 𝑰
Charakteryzuje się dobrą izolacją warstwy wodonośnej. Głównym piętrem
wodonośnym jest tu trias środkowy (wapień muszlowy). Zasoby dyspozycyjne jednostki
zostały określone na wartość <100 m3/24h/km2.
Jednostka 𝟏𝟏

𝑸
𝑻
𝒂 𝟏 𝑰𝑰𝑰
𝑻𝟏

Charakteryzuje się brakiem izolacji warstwy wodonośnej. Głównym piętrem
wodonośnym jest tu czwartorzęd, podrzędnie występują tu piętra triasu środkowego (wapienia
muszlowego) oraz triasu dolnego (pstrego piaskowca dolnego). Zasoby dyspozycyjne
jednostki zostały określone na wartość 200-300 m3/24h/km2.
Dla projektowanego otworu studziennego nr S-4 główne znaczenie ma zawodnione
piętro dolnego wapienia muszlowego (trias). W przewidywanym profilu otworu, woda
podziemna w utworach dolnego wapienia muszlowego powinna wystąpić na głębokości
ok. 75,0 m ppt ze zwierciadłem o charakterze napiętym, które ustabilizuje się na głębokości
ok. 18,0 m ppt. Podrzędnie, na głębokości ok. 16,8 m ppt w utworach górnej kredy, przewiduje
się występowanie wody ze zwierciadłem swobodnym.

7. Przewidywany profil geologiczny
Spodziewany profil geologiczny projektowanej studni nr S-4:
Kreda górna
Turon
0,0 – 0,5 m ppt, gleba
0,5 – 32,0 m ppt, margiel
Cenoman
32,0 – 52,0 m ppt, piaskowiec drobnoziarnisty

TRIAS
Górny wapień muszlowy
52,0 – 62,0 m ppt, wapienie margliste
Środkowy wapień muszlowy
62,0 – 75,0 m ppt, dolomity
Dolny wapień muszlowy
75,0 – 160,0 m ppt, wapienie spękane
160,0 – 165,0 m ppt, margiel

8. Liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk
Przewiduje się wykonanie jednego otworu studziennego o nr S-4 do poboru wód
podziemnych. Otwór studzienny zostanie wykonany dla potrzeb ujęcia wód podziemnych
Źlinice.
Projektowany otwór studzienny zostanie zlokalizowany na działce o numerze
ewidencyjnym 254/10 obręb 0125 Zimnice Małe, gm. Prószków, pow. opolski, woj. opolskie.
Szczegółową lokalizację otworu pokazano na załączonej mapie. Lokalizacja otworu może się
zmienić po uzgodnieniu z wykonawcą studni, w zależności od sprzętu, pory roku i możliwości
wjazdu na działkę.
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9. Przewidywana konstrukcja otworów i wyrobisk
Projektowany otwór przewiduje się wykonać do głębokości ok.165,0 m ppt. W otworze
przewiduje się zafiltrowanie zawodnionych osadów triasu – dolnego wapienia muszlowego,
w trzech odcinkach w przelocie 80-100 m ppt (dł. 20 m), 105-135 m ppt (dł. 30 m) oraz 140160 m ppt (dł. 20 m). Takie zafiltrowanie jest najbardziej właściwe, umożliwiając dopływ wody
do otworu i wytworzenie odpowiedniej depresji zwierciadła wody. W otworze przewiduje się
występowanie dwóch poziomów wodonośnych:
− piętro górnokredowe, na głębokości ok. 16,8 m ppt ze zwierciadłem o charakterze
swobodnym;
− piętro dolnego wapienia muszlowego (trasowe), na głębokości ok. 75,0 m ppt
ze zwierciadłem o charakterze napiętym/naporowym stabilizującym się na głębokości
ok. 18,0 m ppt;

−
−

−
−

Otwór studzienny nr S-4
Sposób wiercenia:
wiercenie mechaniczno-obrotowe, na lewy lub prawy obieg płuczki,
otwór wiercony na boso (bez rur osłonowych):
o do głębokości 62,0 m ppt – gryzer Ø 24” (609,5 mm);
o do końca, do głębokości 165,0 m ppt – gryzer Ø 12 5/8” (320,1 mm);
dopuszcza się stosowanie płuczki powietrznej lub wodnej;
w otworze przewiduje się zamykanie górnokredowego poziomu wodonośnego poprzez
zacementowanie rur stalowych Ø 18”, wprowadzonych do głębokości ok. 62,0 m ppt.
Konstrukcja otworu:
W otworze projektuje się zabudowanie filtra kolumnowego PCV:

−
−
−
−
−
−
−

rura nadfiltrowa DN280, PN16, dł. 80,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
filtr szczelinowy DN280, PN16, dł. 20,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
rura międzyfiltrowa DN280, PN16, dł. 5,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
filtr szczelinowy DN280, PN16, dł. 30,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
rura międzyfiltrowa DN280, PN16, dł. 5,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
filtr szczelinowy DN280, PN16, dł. 20,0 m, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;
rura podfiltrowa DN280, PN16, dł. 5,0 m z denkiem, śr.zewn. 280 mm i śr.wewn. 245 mm;

Wokół filtra zostanie wykonana obsypka żwirowa: dobrana do szczeliny filtra.
Szczelina filtra będzie dobrana przez wykonawcę otworu wg ustalenia granulacji
warstwy wodonośnej.

10. Informacja o zamykaniu poziomów wodonośnych
W otworze przewiduje się zamykanie górnokredowego poziomu wodonośnego poprzez
zacementowanie rur stalowych Ø 18”, wprowadzonych do głębokości ok. 62,0 m ppt.

11. Sposób i termin likwidacji otworów wiertniczych lub wyrobisk,
oraz rekultywacja gruntu
Nie przewiduje się likwidacji otworu. Otwór przeznaczony jest do eksploatacji.
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12. Opis opróbowania wyrobisk
W trakcie wiercenia pobierane będą próbki do skrzyni drewnianej z każdej zmiany
litologicznej oraz nie rzadziej, niż co 2,0 m. Z warstwy wodonośnej pobrane zostaną dwie próby
do badań uziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego.

13. Zakres obserwacji i badań terenowych
1. Obserwacje poziomów i pomiarów przepływu wód
Po nawierceniu wody podziemnej należy przerwać wiercenie i poczekać
do ustabilizowania się zwierciadła wody. Należy dokonać pomiaru zwierciadła wody
nawierconego i ustabilizowanego za pomocą świstawki studziennej.
W trakcie prowadzonego pompowania należy prowadzić następujące pomiary
i oznaczenia:
a. poziomu zwierciadła wody w studni za pomocą świstawki studziennej w stosunku
do stałego punktu;
b. wydajności studni za pomocą odczytów wodomierza;
Częstotliwość pomiarów i sposób pomiarów:
zwierciadła wody
na początku każdej depresji przez okres 2 godzin, co 15 min;
następnie, co 1 godzinę;
po zakończeniu pompowania należy prowadzić pomiary zwierciadła wody aż do jego
stabilizacji na pierwotnym poziomie z częstotliwością, co 15 min w początkowej fazie
i dalej, co 1 godz. aż do uzyskania stabilizacji;
b. wydajności studni wodomierzem z częstotliwością, co 1 godzina poprzez odczyt
wodomierzy.
a.
−
−
−

2. Próbne pompowanie
Planuje się pompowanie oczyszczające po zabudowaniu filtra studziennego przez
około 24 godziny, aż do całkowitego oczyszczenia wody.
Planuje się pompowanie pomiarowe pojedyncze studni, pompą głębinową, zabudowaną
w studni i umożliwiającą pobór wody z wydajnością powyżej 50 m3/h (ok. 185 m3/h).
Pompowanie zostanie przeprowadzone w układzie: 3 x 24 h – nie krócej niż
do ustabilizowania zwierciadła wody.
Energia elektryczna – dostarcza Inwestor.
Odprowadzanie wody – do rowu melioracyjnego, kanalizacji burzowej lub bezpośrednio
na grunt, po ustaleniu z Inwestorem.
Pomiary zwierciadła wody – za pomocą świstawki studziennej.
Pomiar wydajności studni – wodomierzem studziennym.
Wodomierze
Pomiar ilości wody pobieranej ze studni realizowany będzie wodomierzem prostym MZ
ɸ 80 mm.
Armatura
Rurociąg tłoczny ze studni wyposażony zostanie w:
− zasuwę odcinającą umożliwiającą dławienie pompy głębinowej;
− kurek czerpalny do poboru prób wody;
− zawór zwrotny;
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Pompowanie wykonać przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopień.
Wydajności studni na poszczególnych depresjach:
I depresja: Q = 60,0 m3/h;
II depresja: Q = 100,0 m3/h;
III depresja: Q = 190,0 m3/h.
Dziennik pompowania
W trakcie pompowania należy prowadzić dziennik pompowania według wzoru jak niżej:
Czas
pomiaru
tw tp
Głęb.
Depresja HCO3
Co Co zw.wody
[m]
[mg/l]

Lp.
data godzina

Wydajność
pompowania
Wskazania
Q
wodomierz [m3/h]

Uwagi
(nazwisko i imię prowadzącego
pomiary, analizy, opróbowanie
inne uwagi)

UWAGA: Nie dopuszcza się przerw w pompowaniu dłuższych niż 10% planowanego czasu na każdej depresji. Każdą przerwę
w pompowaniu należy zaznaczyć w dzienniku pompowania i podać przyczynę. O ile z przyczyn technicznych pompowanie
zostanie przerwane na dłuższy okres, cały cykl należy powtórzyć.

3. Pomiary ciśnienia i temperatury
Nie planuje się pomiarów ciśnienia i temperatury wody.
4. Badania i pomiary specjalne
Nie przewiduje się badań i pomiarów specjalnych.

14.

Wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych

Planuje się pomiar współrzędnych geograficznych otworu za pomocą urządzenia GPS
oraz określenie rzędnej wysokościowej. Po wykonaniu studni, należy dokonać pomiaru
geodezyjnego.

15. Zakres badań laboratoryjnych
Dla studni nr S-4 planuje się pobranie pod koniec pompowania pomiarowego próby
wody dla potrzeb badań laboratoryjnych. Przewiduje się wykonanie szczególowej analizy wody
odpowiedniej do wymogów dla wód pitnych wg Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017,
poz. 2294).

16. Przewidywana wielkość dopływu wód do wyrobiska
−
−

W otworze przewiduje się występowanie dwóch poziomów wodonośnych:
piętro górnokredowe, na głębokości ok. 16,8 m ppt ze zwierciadłem o charakterze
swobodnym;
piętro dolnego wapienia muszlowego (trasowe), na głębokości ok. 75,0 m ppt
ze zwierciadłem o charakterze napiętym/naporowym stabilizującym się na głębokości
ok. 18,0 m ppt;
Wydajność otworu powinna wynosić powyżej 50 m3/h (ok. 185 m3/h).
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17. Przewidywana jakość wody odpompowywanej z wyrobiska
Odpompowywana woda ze studni nie będzie zawierała zanieczyszczeń. Może jedynie
zawierać nieznaczne ilości żelaza, które jest pochodzenia naturalnego. Zatem praktycznie
odpompowywana będzie czysta woda, zanieczyszczona w początkowym okresie zawiesinami.
Zawiesiny tworzyć będą drobne cząstki pyłów i iłów wypłukiwane wraz z wodą ze szkieletu
gruntowego. Po wypłukaniu tych cząstek i udrożnieniu dopływu wody do części czynnej filtra,
woda nie będzie zawierała zawiesin.

18. Sposób odwadniania i odprowadzania wody odpompowanej
z wyrobiska
Woda z wyrobisk będzie odpompowywana do rowu melioracyjnego, kanalizacji
burzowej lub bezpośrednio na grunt, po ustaleniu z Inwestorem.

19. Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu
organowi administracji geologicznej
Nie przewiduje się przekazywania próbek geologicznych organowi administracji
geologicznej. Pobrane do skrzynek próbki zostaną po zatwierdzeniu dokumentacji
zutylizowane.

20. Harmonogram zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów
ich rozpoczęcia i zakończenia
Prace wiertnicze przewiduje się rozpocząć niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu
i zgłoszeniu zamiaru wykonania robót. Prace wiertnicze potrwają około 7 dni. Zakończenie
prac dokumentacyjnych planowane jest w okresie 1 miesiąca od przystąpienia do wiercenia.
Z uwagi na nieprzewidziane trudności, projekt proponuje się zatwierdzić na 5 lat.

21. Wpływ zamierzonych robót na obszary chronione, w tym obszary
Natura 2000
Formy ochrony przyrody w rejonie ujęcia
Obszar projektowanych robót geologicznych zlokalizowany jest na terenie
miejscowości Zimnice Małe, gm. Prószków, pow. opolski, woj. opolskie. Według serwisu
http://geoserwis.gdos.gov.pl, teren działki o numerze ewidencyjnym 254/10 obręb 0125
Zimnice Małe, na której projektuje się studnię nr S-4, znajduje się poza granicami obszarów
chronionych występujących na terenie gminy Prószków, tj. rezerwatów przyrody, pomników
przyrody, obszarów Natura 2000, Parków Krajobrazowych, Użytków Ekologicznych itd.
Odległości planowanej inwestycji od obszarów chronionych występujących na terenie gminy
Prószków oraz przyległych gmin (do ok. 10 km od inwestycji):
−

−
−

Obszary Chronionego Krajobrazu
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie (PL.ZIPOP.1393.OCHK.415)
– około 0,59 km na wschód i południowy wschód od planowanej inwestycji;
Rezerwaty Przyrody
Rezerwat Przysiecz (PL.ZIPOP.1393.RP.67) – około 5,15 km na południowy zachód
od planowanej inwestycji;
Rezerwat Staw Nowokuźnicki (PL.ZIPOP.1393.RP.80) – około 5,85 km na północny
zachód od planowanej inwestycji;
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−
−

−

−
−
−

Rezerwat Kamień Śląski (PL.ZIPOP.1393.RP.91) – około 7,23 km na południowy
wschód od planowanej inwestycji;
Rezerwat Jaśkowice (PL.ZIPOP.1393.RP.258) – około 9,49 km na zachód od
planowanej inwestycji;
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Obszar Siedliskowy Kamień Śląski (PLH160003) – około 9,45 km na południowy
zachod od planowanej inwestycji;
Użytki Ekologiczne
Użytek Ekologiczny Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (PL.ZIPOP.1393.UE.1661011.95)
– około 8,18 km na północ od planowanej inwestycji;
Użytek Ekologiczny Grudzicki Grąd (PL.ZIPOP.1393.UE.1661011.94) – około 8,22 km
na północny wschód od planowanej inwestycji;
Użytek Ekologiczny Kamionka Piast (PL.ZIPOP.1393.UE.1661011.96) – około 9,49 km
na północ od planowanej inwestycji;

Pozostałe obiekty znajdują się w dalszych odległościach od projektowanego miejsca
wykonania otworu studziennego lub mają mniejsze znaczenie w kontekście projektowanej
studni. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz fakt, iż studnia będzie całkowicie
zagłębione w gruncie, nie będzie ona negatywnie wpływać na najbliższe otoczenie. Jedynie
górna część studni zostanie obudowana w celu zabezpieczenia otworu przed niepowołanymi
osobami.
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie
Obszar powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 26 maja
1988 roku. Jest to drugi pod względem wielkości w województwie opolskim obszar objęty tą
formą ochrony powierzchniowej. Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie
w całości położony jest na terenie województwa opolskiego i zlokalizowany na terenie
12 gmin. Obszar zajmuje powierzchnię 491,7 km², z czego około 60% stanowią lasy. Obecnie
Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie to największy w Polsce kompleks leśny
w zachodniej części górnej Odry, obejmujący najcenniejsze przyrodnicze lasy będące
pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
występuje 19 gatunków chronionych roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych
ściśle. Występuje tutaj również 181 gatunków kręgowców chronionych.
Rezerwat przyrody Przysiecz
Leśny rezerwat przyrody położony na terenie gminy Prószków w powiecie opolskim,
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Powstał na mocy
zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 roku. Zajmuje
powierzchnię 3,02 ha. W rezerwacie przedmiotem ochrony jest pozostałość starodrzewia
modrzewia sudeckiego. Obszar rezerwatu porasta różnogatunkowy drzewostan składający się
z modrzewia sudeckiego, dębu, graba, sosny, jawora oraz sporadycznie jodły. W warstwie
runa występuje między innymi przytulia okrągłolistna, borówka czarna, kosmatka owłosiona,
perłówka zwisła, naparstnica zwyczajna, buławnik wielkokwiatowy. W sumie na terenie
rezerwatu zarejestrowano 122 gatunki roślin naczyniowych, 36 gatunków mchów,
15 gatunków śluzowców, 14 gatunków wątrobowców. Na terenie rezerwatu rejestrowane są
duże ssaki łowne – dzik, jeleń. Na mocy obowiązującego planu ochrony ustanowionego
w 2018 roku, obszar rezerwatu objęty jest ochroną ścisłą. Wzdłuż południowo-wschodniej
granicy rezerwatu przebiega leśna ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Prószków.
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22. Rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót
W wyniku
powykonawcza.

prowadzonych

robót

powstanie

dokumentacja

hydrogeologiczna

23. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić właściwe przeszkolenie pracowników,
zgodnie z przepisami BHP.
Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie wiercenia otworu to:
a) zagrożenia pożarowe
Na terenie wiertni istnieje stosunkowo nieduże zagrożenie pożarowe, którego głównymi
przyczynami są:
− stosowanie silników spalinowych i związana z tym obecność na wiertni paliw i smarów,
− stosowanie na terenie zaplecza socjalnego budów urządzeń grzewczych,
− wykonywanie robót na terenach leśnych i polnych co powoduje zagrożenie wiertni
przez pożar otoczenia wywołany przez osoby spoza obsługi.
W związku z powyższym, każdy pracownik zatrudniony na wiertni będzie przeszkolony
w zakresie przeznaczenia i zasad używania sprzętu pożarowego, prowadzenia akcji
zapobiegawczej oraz zachowania się w przypadku pożaru. Szkolenie przeprowadzi na każdej
noworozpoczynanej budowie kierownik wierceń, dokumentując fakt przeprowadzenia
szkolenia wpisem w książce szkoleń załogi.
Na terenie wiertni będzie podany adres i telefon najbliższej jednostki Straży Pożarnej
oraz instrukcja o sposobie alarmowania straży i zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.
Na terenie wiertni będzie się znajdować punkt ppoż. wyposażony w podręczny sprzęt
gaśniczy:
− 4 gaśnice proszkowe 2 kg;
− koc azbestowy;
− beczkę na wodę;
− bosak;
− wiadra.
Stan podręcznego sprzętu przeciwpożarowego będzie codzienne kontrolowany przez
wiertacza brygadzistę. Wiertnia będzie wyposażona w tablice ostrzegawcze z zakazem
wzniecania ognia i palenia tytoniu w miejscach i pomieszczeniach, w których istnieje
niebezpieczeństwo powstania pożaru.
Materiały pędne, oleje i smary przechowywane będą w zamkniętych naczyniach,
w odległości co najmniej 30 m od osi otworu. Rury wydmuchowe silników spalinowych będą
zabezpieczone tłumikami.
Urządzenia grzewcze będą na bieżąco kontrolowane pod względem ich pełnej
sprawności i bezpieczeństwa ppoż. Urządzenia niesprawne będą natychmiast wyłączane
i poddawane naprawie.
b) nadzwyczajne zagrożenia środowiska naturalnego (o charakterze katastrofy) takie jak:
− wywołanie zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu (osuwiska, zapadliska,
osiadanie, sufozja gruntu i inne tego typu zjawiska geomorfologiczne).
Niewielka średnica wierconych otworów i co z tym idzie stosunkowo mała objętość
wydobywanego urobku w zasadzie zabezpiecza przed możliwością zaistnienia zjawisk
geomorfologicznych opisanych wyżej. Pomimo to, przewiduje się prowadzenie na bieżąco
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obserwacji ilości wydobywanego urobku i porównywania jej z objętością wywierconego otworu.
W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności stosowana technologia wiercenia zostanie
odpowiednio skorygowana, a powstałe kawerny zlikwidowane poprzez cementowanie lub
iłowanie. Stosowanie prawidłowych konstrukcji filtra studziennego oraz właściwy dobór
obsypki żwirowej zabezpieczy przed ewentualnym wypłukiwaniem cząstek gruntu podczas
pompowań badawczych. Również w tym przypadku będą prowadzone obserwacje ilości
zawiesiny w wypompowywanej wodzie i ewentualnie korygowana wydajność studni.
c) zwykłe zagrożenia środowiska naturalnego:
Związane są z odprowadzeniem wody z pompowania otworu, wytwarzaniem odpadów.
Na wiertni mogą powstawać zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne.
Odpady niebezpieczne to:
− opakowania zawierające substancje szkodliwe (opakowania po smarach, olejach itp.)
Odpady inne niż niebezpieczne to:
− urobek z drążenia otworu,
− złom stalowy (z uszkodzonych rur, przewodów itp.),
− odpady komunalne.
Wszystkie odpady będą zbierane selektywnie i przekazywane firmom do odzysku
lub utylizacji. Urobek z drążenia otworu zostanie rozplantowany na powierzchni terenu.
Wody odprowadzane z otworu nie zawierają zanieczyszczeń. Będą odprowadzane
bezpośrednio na grunt (niekoniecznie będący we władaniu Inwestora).
d) zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia podziemnego uzbrojenia terenu
(kable energetyczne, instalacje gazowe, wodne i inne):
Według informacji uzyskanych od inwestora w miejscu projektowanej studni nie ma
żadnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Nie mniej, ze względów bezpieczeństwa w miejscu, na którym będą wykonywane roboty
do głębokości 1,5 m zostanie wykonany ręczny wykop.
Szczególną uwagę w trakcie drążenia studni należy zwrócić na przedmioty
o charakterze zabytkowym. Przy ich odkryciu prace zostaną niezwłocznie przerwane,
wyrobisko zabezpieczone przed osunięciem przez oszalowanie, uniemożliwiony zostanie
dostęp osób trzecich poprzez zbudowanie prowizorycznego ogrodzenia oraz zawiadomione
zostaną: organ samorządu terytorialnego, Wojewódzki Konserwator Zabytków i organ nadzoru
górniczego.
Warunki szkodliwe dla zdrowia załogi to narażenie na wpływy opadów
atmosferycznych. Jako środki zabezpieczające będą stosowane odpowiednie ochrony
osobiste (ubrania przeciwdeszczowe) i odzież robocza. Nie przewiduje się narażenia
pracowników na zapylenie, nadmierny hałas i wibracje. W przypadku wystąpienia zagrożeń
pracownicy zostaną wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.
Pracownicy będą podlegali badaniom lekarskim, zgodnie z ogólnie obowiązującymi
zasadami. Nowoprzyjęty pracownik przed rozpoczęciem pracy zostanie poddany badaniom
wstępnym. W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy będą przechodzili badania okresowe,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszyscy brygadziści i mechanicy – maszyniści wiertni będą poddawani badaniom
psychofizycznym w terminach określonych przez obowiązujące przepisy.
Dla udzielania pierwszej pomocy na wiertni znajdować się będzie podręczna apteczka
wyposażona w leki i środki opatrunkowe oraz nosze. W widocznym miejscu wywieszona
będzie instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w każdej brygadzie będzie co
najmniej jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Również wszystkie
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osoby kierownictwa i dozoru ruchu będą przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.
W wypadkach ciężkich wzywane będzie pogotowie ratunkowe, którego adres i numer telefonu
wywieszone będą w widocznym miejscu.
Szkolenie załogi będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone
przez kierownika zakładu. Przewiduje się organizowanie szkoleń w dwóch etapach:
1.szkolenie wstępne, w skład którego wchodzą:
− szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) - szkolenie teoretyczne prowadzone
przez zakładową służbę BHP oraz kierownika ruchu zakładu w wymiarze 4 godzin,
przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy;
− szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) szkolenie
praktyczne prowadzone na stanowisku pracy przez pracownika wyznaczonego przez
kierownika ruchu zakładu w wymiarze 8 godzin przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy będzie zakończony
sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami i zasadami BHP;
− szkolenie wstępne podstawowe prowadzone będzie w formie kursu w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.
Przeprowadzenie kursu będzie zlecane jednostce organizacyjnej uprawnionej
do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów
lub przeprowadzane we własnym zakresie.
2. szkolenie okresowe prowadzone będzie:
− dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie kursu nie
rzadziej niż raz na trzy lata, a także w formie instruktażu prowadzonego przez osoby
kierownictwa i dozoru ruchu:
o każdorazowo przed rozpoczęciem nowej budowy;
o każdorazowo przed rozpoczęciem prac ratunkowych lub innych szczególnie
niebezpiecznych;
o każdorazowo po zaistniałym wypadku przy pracy;
− dla osób dozoru średniego i kierownictwa ruchu w formie kursu co najmniej raz na 6 lat.
W obu przypadkach przeprowadzenie kursu będzie zlecane jednostce organizacyjnej
uprawnionej do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów
lub przeprowadzane we własnym zakresie.
Pracownicy korzystać będą z wynajętych pomieszczeń socjalnych i sanitarnohigienicznych.

24. Wytyczne dla wykonawcy prac i badań
−
−
−

Projekt należy przedłożyć do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.
Całość prac należy prowadzić pod nadzorem hydrogeologicznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wnioskuje się o upoważnienie geologa nadzorującego do bieżącego korygowania
zatwierdzonego projektu w zakresie: pogłębienia otworu dla przewiercenia warstwy
wodonośnej, długości pompowania oczyszczającego oraz zmian konstrukcji filtra.
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