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1. Charakterystyka  ogólna 

1.1. Podstawa    opracowania  

Podstaw� prawn� niniejszego projektu stanowi�: 
� Ustawa z dnia 9 czerwca 2020 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 

2021 poz. 1420), 
� Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska  z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymaga� dotycz�cych projektów robót geologicznych, w tym robót, których 
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. nr 288 , poz. 1696). 

� Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska  z dnia 01.07.204501/4 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie szczegółowych wymaga� dotycz�cych robót geologicznych,  
w tym robót, którychwykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 204501/4 r., 
poz. 964). 

1.2. Inwestor 

Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Plac Polski 7 

78 – 600 Wałcz 

1.3. Cel  i  zakres  opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu robót geologicznych na odwiercenie,  
w utworach czwartorz�dowych, uj�cia wód podziemnych (studni gł�binowej – 5C), 
o gł�boko�ci 70 m, w celu zapewnienia wody w przypadku awarii studni 5B.  

1.5   Przewidywane  zapotrzebowanie 

Projektowana studnia ma pełni� funkcj� studni awaryjnej, dla uj�cia 5B. Wydajno�� studni 

5B zatwierdzono na Qmax � 160 m3/h, przy depresji S= 2,40 m. W dokumentacji 
hydrogeologicznej uj�cia zalecano, by pobór nie przekraczał 75 m3/h.   

2. Charakterystyka  terenu  bada� 

2.1. Poło�enie  i hipsometria 

Projektowane roboty geologiczne zwi�zane z wykonaniem studni gł�binowej prowadzone 
b�d� na terenie dz. nr 4501/4  poło�onej na gruntach miejscowo�ci Wałcz, gm. Wałcz.   
Poło�enie projektowanej studni wyznaczaj� nast�puj�ce  współrz�dne (układ PL-1992):  

X: 603459.16 
Y: 330513.86 

okre�lone na podstawie serwisu geoportal.gov.pl. 
Rz�dna wysoko�ciowa terenu, ustalona na podstawie mapy zasadniczej wynosi około  
112,9 m n.p.m.  
Lokalizacja projektowanego otworu, została przedstawiona na zał�czniku  nr 7. 

2.2. Geomorfologia  

W podziale  Polski na jednostki  fizycznogeograficzne (Kondracki J., Geografia regionalna 
Polski, 2000, nowy podział z 2018 r.), teren projektowanych robót geologicznych poło�ony jest  
w obr�bie Pojezierza Wałeckiego (314.64), stanowi�cego subregion 
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Pojezierza Południowopomorskiego (314.6 - 7). Pod wzgl�dem geomorfologicznym (zgodnie  
z SMGP ark. Wałcz) jest to wysoczyzna morenowa falista. 

2.3. Zagospodarowanie  terenu i poło�enie wzgl�dem obiektów i obszarów  chronionych  

Działki nr 4501/4 na których prowadzone b�d� roboty geologiczne jest zagospodarowana. Znajduj� 
si� na niej budynki Zakładu Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz infrastruktura nim 
towarzysz�ca,  
w tym m.in. trzy studnie. Wokół budynków zlokalizowane s� utwardzone drogi manewrowe. 
Pozostał� cz��� działki stanowi� trawniki i rabaty. Studnia zostanie zlokalizowana na obszarze 
bezpo�redniej studni 5B. 
Teren działek, na którym projektuje si� wykonanie studni gł�binowej w uj�ciu Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16.04.2004 r., jak równie� ochronie konserwatorskiej, nie jest poło�ony w �adnym 
obszarze, wymienionym w tej ustawie.  
Najbli�ej poło�onymi (w promieniu do 10 km) obszarami chronionymi s� : 
Natura 2000 (Obszary Specjalnej Ochrony):  
� Puszcza nad Gwd�, kod obszaru: PLB300012, w odległo�ci około 1,0 km na zachód.  
Natura 2000 (Specjalne Obszary Ochrony):  
� Jezioro Wielki Byty�, kod obszaru: PLH320011, w odległo�ci około 9,4 km na zachód, 
Rezerwaty:  
� Glinki, w odległo�ci około 8,6 km na północ. 
� Wielki Bety�, w odległo�ci około 5,3 km na północ. 
Obszary Chronionego Krajobrazu: 
� Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. zachodniopomorskie),  w odległo�ci około 

0,1 km na północ. 
 

 
Ryc. 1.  Poło�enie wzgl�dem obszarów chronionych Natura 2000 (geoserwis.gdos.gov.pl) 

2.4. Hydrografia 

Pod wzgl�dem hydrograficznym rejon projektowanych robót nale�y do zlewni rzeki 	ydówka 
(Młynówka, Pilca). Wpływa do Jeziora Dybrzno w odległo�ci ok. 5,40 km na południowy 
zachód.  
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2.5. Wykonane  wcze�niej  roboty  geologiczne  i  badania  oraz  wykorzystane  materiały 

archiwalne 

Na podstawie analizy danych z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG - 
web3.pgi.gov.pl), Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) Arkusz Wałcz, Centralnej Bazy 
Danych Hydrogeologicznych (CBDH), w przegl�darce e-PSH (epsh.pgi.gov.pl) oraz danych 
uzyskanych od Inwestora stwierdza si�, �e na działce obj�tej projektowanymi robotami 
geologicznymi były prowadzone wcze�niej roboty geologiczne, których rezultatem jest 
wykonanie trzech studni. W odległo�ci 500 m od planowanej studni znajduje si� 15 uj��, 
które znajduj� si� na terenie Zakładu Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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Miejscowo��, 

u�ytkownik 

Rz�dna 

terenu   

[m 

n.p.m.] 

Przelot 

warstwy 

wodono�nej  

 [m] 

Zw. ustalone 

w stos. do 

pow. terenu 

[m] 

Gł�boko�� 

otworu/studni 

Stratygrafia 

warstwy 

wodono�nej 

2730098 40 
Wałcz, 

ZWiK 
112,8 

24,0 - 70,0 

 

6,8 

 

71,0 

Q 

2730099 41 
Wałcz, 

ZWiK 
113,5 

17,0 - 22,0 

24,0 > 64,0 

 

6,0 

7,2 

 

64 

Q 

2730092 42 
Wałcz, 

ZWiK 
123,3 28,0 – 85,0 17,4 

90 

Q 

2730093 43 
Wałcz, 

ZWiK 
118,2 

14,0 – 20 

48 > 106,0 

14,0 

11,6 

106 

Q 

2730102 44 
Wałcz, 

ZWiK 
120,6 54,0 – 154,0 13,9 

160,0 

Ng 

2730073 132 
Wałcz, 

ZWiK 
112,0 14,5 > 64,0 6,3 

64,0 

Q 

2730086 133 
Wałcz, 

ZWiK 
112,1 

12,0 – 20 

66,0 > 80,0 

6,0 

6,4 

80,0 

Q 

2730095 134 
Wałcz, 

ZWiK 
111,8 17,0 – 31,0 3,1 

60,0 

Q 

2730101 135 
Wałcz, 

ZWiK 
118,3 22,0 > 30,0 9,7 

30,0 

Q 
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2730018 136 
Wałcz, 

ZWiK 
113,4 14,0 > 64,7 5,8 

65,7 

Q 

2730005 137 
Wałcz, 

ZWiK 
111,8 7,2 > 67,0 4,2 

67,0 

Q 

2730014 138 
Wałcz, 

ZWiK 
112,0 28,0 – 64,0 5,0 

64,1 

Q 

2730031 139 
Wałcz, 

ZWiK 
112,9 27,0 > 63,5 5,3 

63,5 

Q 

2730024 140 
Wałcz, 

ZWiK 
113,5 17,5 > 64,5 4,7 

64,5 

Q 

2730136  
Wałcz, 

ZWiK 
112,9 5,7 > 37,0 5,7 

37,0 

Q 

 

Lokalizacja tych uj�� została przedstawiona na zał�czniku nr 2. 

2.6. Budowa   geologiczna 

Do opisu budowy geologicznej w niniejszym opracowaniu wykorzystano dane z obja�nie� 
do MHP Arkusz Wałcz oraz  przekroje hydrogeologiczne III – III’ (z MHP arkusz Wałcz - 
zał. nr 8). 
W podziale Polski na jednostki strukturalne wg prof. Po�aryskiego dokumentowany rejon 
poło�ony jest w obr�bie antyklinorium �rodkowopolskiego. 
Mezozoik 

Utwory jurajskie reprezentowane s� przez piaskowce drobnoziarniste szare, ciemnoszare, 
mułowce wapniste, zwi�złe z wkładkami margli i wapieni marglistych.  
Neogen - Ng 

Mi��szo�� utworów neo�skich jest zmienna, uwarunkowana sedymentacj�, tektonik� i erozj�. 
Osady oligocenu to piaski drobno i �rednioziarniste szare z wkładkami mułków i mułowców 
o mi��szo�ci od 57,8 – 69,5 m, z powierzchni� tropow� od – 33,2 m n.p.m., do – 53,4 m 
n.p.m. 
W profilu osadów mioce�skich mo�na wyró�ni�, co najmniej trzy podstawowe serie 
sedymentacyjne, a mianowicie: 
- poło�one najni�ej osady piasków drobnoziarnistych szarych lub zielonkawych oraz mułki 
i mułowce brunatne o mi��szo�ci w przedziale od 7,4 m do 13,0 m z powierzchni� stropow� 
poło�ona od -4,8 m n.p.m. do -43,1 m n.p.m. 
- piaski drobno i �rednioziarniste szare, mułki, iły i w�gle brunatne zaliczane do miocenu 
�rodkowego o mi��szo�ci od 66,2 m do 89,6 m, 
- najwy�sza seria to warstwy ilaste zaliczane do miocenu górnego. Buduj� one powierzchni� 
pod czwartorz�dow� wzdłu� wschodniej granicy arkusza oraz w okolicy Ługów Wałeckich 
i Popowa. S� to iły szare i zielone z wkładkami piasków i w�gli brunatnych. 
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Czwartorz�d - Q   
Sedymentacja osadów w okresie czwartorz�du zwi�zana jest z działalno�ci� akumulacyjn� 
l�dolodów i wód lodowcowych oraz z akumulacj� rzeczn� i jeziorn�. Mi��szo�� utworów 
czwartorz�dowych jest zmienna, mie�ci si� w przedziale od 79,5 m do 154,0 m.   
Plejstocen - Qp  

Najstarszymi utworami czwartorz�dowymi s� piaski i gliny zwałowe zlodowacenia 
południowopolskiego (sanu i nidy). Mi��szo�� osadów zlodowacenia południowopolskiego 
na ogół mie�ci si� w przedziale od 15,0 m do 71,3 m. Interglacjał wielki stanowi� osady 
licznych dolin rzecznych, s� to piaski drobnoziarniste, szare z wkładkami piasków �rednio 
i gruboziarnistych ze �wirami. Ich mi��szo�� na ogół mie�ci si� w przedziale od 13 m do 26 
m, maksymalnie mo�e dochodzi� do ok. 30,0 m. Zlodowacenie �rodkowopolskie (odry i 
warty) pozostawiło pokład glin zwałowych odrza�skich o mi��szo�ci od 1,6 m do 25,0 m oraz 
zalegaj�ce na nich piaski i �wiry wodnolodowcowe górne o mi��szo�ci �rednio od 5,0 m do 
10,0 m. Wy�ej zostały zdeponowane najwi�kszej mi��szo�ci warcia�skie gliny zwałowe od 
16,7 m do 36,5 m. Zlodowacenie północnopolskie (wisły) reprezentowane jest przez utwory 
fazy leszczy�sko-pozna�skiej, pomorskiej i pó
nego glacjału. Faza leszczy�sko-pomorska to 
utwory zastoiskowe, gliny zwałowe rozdzielone osadami wodnolodowcowymi dolnymi i 
górnymi. Gliny zwałowe tworz� urozmaicon� wysoczyzn� pagórkowat�. Mi��szo�� ich 
wynosi ok. 10,0 m, a jej strop w Wałczu zalega na rz�dnej 110,0 m n.p.m. Utwory fazy 
pomorskiej reprezentuj� piaski i �wiry wodnolodowcowe młodszego poziomu sandrowego 
oraz piaski i �wiry rzeczne, a pó
ny glacjał to piaski i �wiry lokalnie gliny wytopiskowe w 
zagł�bieniach i rynnach polodowcowych. 

Holocen - Qh   

W rejonie projektowanych wierce� wyst�powa� b�dzie w postaci gleby próchniczej, 
o mi��szo�ci około 0,5 m. 
 
Budowa geologiczna została przedstawiona na zał�czonym przekroju hydrogeologicznym III 
– III’ (zał. nr 8). Lokalizacje przekrojów zostały przedstawione na zał�czniku nr 2.  
 

Uwzgl�dniaj�c wy�ej przedstawion� budow�  geologiczn� podło�a dla projektowanego 
otworu przewiduje si� nast�puj�cy profil  geologiczny :   

 
 0,0    –   0,5 m Gleba próchnicza     Holocen 
 0,5    –   24,0 m Gliny piaszczyste    Plejstocen     
 24,0  –   70,0 m Piaski ró�noziarniste                            Plejstocen 
 70,0   >  71,0 m Gliny piaszczyste    Plejstocen                                 
 

Przedstawiona na przekroju nr III – III’ budowa geologiczna oraz zakładany profil 

wiercenia, jest tylko schematyzacj� i interpretacj� autora, wi�c nie mo�na wykluczy�, 
�e rzeczywisty profil wiercenia mo�e by� odmienny od zakładanego.  
 
2.6.  Warunki  hydrogeologiczne 

Według regionalizacji słodkich wód podziemnych według Atlasu hydrogeologicznego Polski 
(b. B. Paczy�ski., red., 1995)  dz. nr 4501/4 poło�ona jest w regionie pomorskim (V) 
makroregionu północno-zachodniego (b). 
Według regionalizacji hydrogeologicznej zawartej w MHP arkusz Wałcz, teren 
projektowanych wierce� le�y w obr�bie jednostki 5BaQIII. Jednostka o powierzchni 34,0 
km2, obejmuje swym zasi�giem cz��ciowo Wałcz i rynn� z jeziorami Radu� – Dybrzno oraz 
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w kierunku południowym tereny wysoczyzny morenowej. U�ytkowy poziom wodono�ny 
zalega na gł�boko�ci od 5,0 do 50,0 m pod zmiennej mi��szo�ci nadkładem glin morenowych 
i mułków. Mi��szo�� warstwy wodono�nej mie�ci si� w przedziale od 10,0 do pow. 40,0 m, 
�rednio 20,0 m, wodoprzewodno�� �rednia 602 m2/24h lokalnie około 1500 m2/24h. 
Wydajno�� potencjalna studni wierconej zmienia si� od 10 m do ponad 70 m3/h (rejon 
Wałcza). Wody podziemne maj� charakter naporowy i subartezyjski. 
Moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych przyj�to w wysoko�ci 203 m3/24h*km2. 
Wody tej jednostki eksploatuj� przede wszystkim uj�cia komunalne dla Wałcza oraz uj�cia 
dla o�rodków sportowych zlokalizowanych nad jeziorami i uj�cie wiejskie w Ługach 
Wałeckich.  
 
W podziale Polski na Jednolite Cz��ci Wód Podziemnych teren dz. nr 4501/4 poło�ony jest w 
jednostce nr 28 (PLGW650028). Zgodnie z map� przedstawion� w portalu epsh.pgi.gov.pl/ 
teren projektowanych robót poło�ony w granicach GZWP nr 125 Wałcz - Piła. 
 
Zgodnie z powy�szym, w rejonie projektowanych wierce� spodziewa� si� mo�na wyst�pienia 
jednego pi�tra wodono�nego, który jak wynika z przekroju III – III’ (zał. nr 8) oraz 
w szczególno�ci profilu studni nr 40 (MHP ark. Wałcz) zawiera� b�dzie czwartorz�dowy  
poziom wodono�ny.  
 

Mi�dzyglinowe pi�tro wodono�ne: 
 
Poziom mi�dzyglinowy górny tworz� osady fluwioglacjalne zwi�zane z transgresj� l�dolodu 
stadiału leszczy�sko-pomorskiego. Warstwa wodono�na zbudowana jest z pisków 
ró�noziarnistych ze �wirem i �wiru. Warstwa ta zwi�zana jest z wodami powierzchniowymi 
i jeziorami wyst�puj�cymi na obszarach wysoczyznowych. Dna jezior typu rynnowego 
gł�boko wcinaj� si� w podło�e i  osi�gaj� strop warstwy. Z uwagi na nadkład glin zwałowych 
lub osadów zastoiskowych, woda wyst�puje pod ci�nieniem hydrostatycznym. Miejscami 
jednak na obszarach wy�ej poło�onych, pomimo nadkładu glin woda w warstwie ma 
charakter swobodny. 

Poziom ten niejednokrotnie jest słabiej izolowany od gł�biej zalegaj�cego, w tych 
rejonach osady rozdzielaj�ce tworz� półprzepuszczalne osady zastoiskowe, zdarzaj� si� 
równie� miejsca bezpo�redniego kontaktu hydraulicznego. 

Mi��szo�� warstwy wynosi od ok. 8,0m do ok. 50,0 m. najcz��ciej 15,0 – 20,0 m, a jej 
strop zalega na rz�dnej od ok. 70,0 do 113,0 m n.p.m. Parametry filtracyjne warstwy s� 
nast�puj�ce: współczynnik filtracji 1 – 74,7 m/24h (najcz��ciej 6 -19 m/24h), 
wodoprzewodno�� ok. 450 m2/24h. U�ytkownikiem wód tego poziomu jest wi�kszo�� uj�� 
wiejskich. 

Zgodnie z przekrojem III – III’ (zał. nr 8) oraz w szczególno�ci profilu studni nr 40, 
strop tego poziomu zalega� mo�e na gł�boko�ci (uwzgl�dniaj�c ró�nice rz�dnych przy uj�ciu 
nr 40 i projektowanym uj�ciem) ca: 24 m p.p.t., czyli na rz�dnej około 88,9 m n.p.m. Skał� 
zbiornikow� b�d� najprawdopodobniej piaski ró�noziarniste, b�d
 te� �wir. Poziom prowadzi 
wody o charakterze napi�tym. Mi��szo�� warstwy w rejonie projektowanych wierce� 
wynosi� b�dzie 70 m. �rednia przewodno�� w tym rejonie wynosi ok. 200 m2/24h. 
Wydajno�� potencjaln� studni szacuje si� na 75 - 160 m3/h. Mi��szo�� pokrywy osadów słabo 
przepuszczalnych (glin piaszczystych) izoluj�cych poziom wodono�ny wynosi około 24,0 m 
i jest to obszar zurbanizowany, dlatego te� poziom ten charakteryzuje si� wysokim stopniem 
zagro�enia.  
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 Najbli�szym uj�ciem jest studnia nr 40 (zgodnie z MHP ark. Wałcz), znajduje si� 
w odległo�ci około 7 m na wschód, gł�boko�� studni 71 m, rz�dna terenu 112,8 m n.p.m., 
ujmowane utwory czwartorz�dowe, które zalegaj� na gł�boko�ci 24 – 70 m p.p.t. Mi��szo�� 
warstwy wodono�nej wynosi 46 m. Lustro wody o zwierciadle napi�tym stabilizuje si� na 
gł�boko�ci 6,8 m p.p.t., czyli na rz�dnej ca: 106,0 m n.p.m. Wydajno�� pompowania wyniosła 
123,9 m, przy depresji 1,8 m. Współczynnik filtracji wynosi 45,0 m/24 h, natomiast 
przewodno�� 2070 m2/24h. Projektowana studnia awaryjna S-5C b�dzie znajdowa� si� w 
strefie ochrony bezpo�redniej studni 5B i jej parametry powinny by� zbli�one do studni 5B.  
 

 
Ryc. 2.  Poło�enie na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i JCWPd (
ródło: 

http://geologia.pgi.gov.pl/) 

3. Projektowany  zakres  prac  i  bada� 

3.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów 

wiertniczych  

Uwzgl�dniaj�c wymagania Inwestora co do ilo�ci studni oraz wydajno�ci studni, dla 
rozwi�zania zadania geologicznego projektuje si� wykonanie jednego otworu o charakterze 
poszukiwawczym  
S-5C, który  po uzbrojeniu ma pełni� rol� studni awaryjnej.  
Poło�enie projektowanego otworu wyznaczaj� nast�puj�ce  współrz�dne (układ PL-1992):  

X: 603459.16 
Y: 330513.86 

okre�lone na podstawie serwisu geoportal.gov.pl. 
Lokalizacja projektowanego otworu, została przedstawiona na zał�czniku  nr 7.   
Otwór zlokalizowany został na nieutwardzonym terenie na terenie ochrony bezpo�redniej 
studni 5B. Lokalizacj� projektowanego otworu przedstawiono na zał�czniku nr 7.  
Przy lokalizacji zachowano odległo�ci wymagane w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
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usytuowanie, co pozwala na bezpieczne i swobodne wykonanie robót wiertniczych. Przy 
wykonywaniu tych robót nale�y jednak posługiwa� si� aktualn� map� zasadnicz�, najlepiej do 
celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500. W celu wykluczenia ewentualnej kolizji 
z niezidentyfikowanymi kablami i ruroci�gami itp., w miejscu robót wiertniczych nale�y r�cznie 
wykona� wykop do gł�boko�ci 1,5 m p.p.t. 

W tym miejscu nale�y podkre�li�, �e przedstawiona na zał. nr 7 lokalizacja uj�cia 
narzucona została przez Inwestora.. 

Z przekroju III – III’ oraz blisko�ci studni nr 40 wynika, �e w tym rejonie ujmowany jest 
czwartorz�dowy poziom wodono�ny. 

Bior�c to pod uwag�, sposób rozwi�zania zadania geologicznego przedstawiono w 
jednym wariancie (rozdział 3.2).  

3.2.  Sposób  wykonania wiercenia  i  konstrukcja  otworu 

Z uwagi na blisk� odległo�� od czynnej, istniej�cej studni zaleca si� wykonanie wiercenia 
otworu nr S-5C systemem udarowym lub okr�tno - udarowym w 2 kolumnach rur 
osłonowych: 
� ø 24", do gł�boko�ci 50,0 m, 
� ø 22" do gł�boko�ci 70,0 m. 
W otworze projektuje si� posadowi� filtr o nast�puj�cej konstrukcji: 
� rura podfiltrowa PVC-U KV DN  (Ø zew. 450 mm) o długo�ci min. 1,0 m, 
� cz��� robocza filtra – filtr szczelinowy, PVC-U KV DN 400 (Ø zew. 450 mm), długo�ci  

15,0 m owini�ty siatk�  M14, uwaga: wielko�� szczeliny ustali dozór geologiczny, bior�c 
pod uwag� rzeczywiste warunki hydrogeologiczne, 

� rura nadfiltrowa  PVC-U KV DN 400 (Ø zew. 450 mm) o długo�ci 54,0m. 
Ostateczna długo�� filtra (w zale�no�ci od uziarnienia gruntu i mi��szo�ci warstwy 
wodono�nej) oraz gł�boko�� studni zostanie dobrana przez dozór geologiczny. Zakłada si�, �e 
na całej długo�ci posadowienia filtra zostanie wykonana obsypka piaszczysto-�wirowa o 
odpowiedniej granulacji.  
Kolumny rur osłonowych przewiduje si� wydoby� z otworu.  
Podczas wyci�gania rur pomocniczych zostanie uszczelniona rura nadfiltrowa przy pomocy: 
� zaczynu iłowego na gł�boko�ci 54,0 - 0,0 m. 
Zalet� wiercenia udarowego lub okr�tno - udarowego jest mo�liwo�� dokładnego 
opróbowania i rozpoznania granulacji warstwy wodono�nej, w konsekwencji prawidłowy 
dobór obsypki filtracyjnej, co ma szczególne znaczenie przy zastosowaniu filtrów 
szczelinowych z PVC-U. 
Alternatyw� dla wiercenia udarowego lub okr�tno - udarowego jest wiercenie mechaniczne 
obrotowe, które do zakładanej gł�boko�ci 70,0 m mo�na wykona� �widrem o �rednicy 610 
mm  
z zastosowaniem płuczki bentonitowej lub polimerowej. Otwory studzienne wiercone metod� 
obrotow� zazwyczaj posiadaj� gorsze parametry techniczno - eksploatacyjne ni� analogiczne 
otwory wiercone metod� udarow� lub okr�tno - udarow�. 
Wybór sposobu wiercenia nale�y do Inwestora. 
Konstrukcja projektowanej studni została przedstawiona na zał�czniku nr 9.1 (wiercenie 
udarowe lub okr�tno - udarowe) oraz zał�czniku 9.2 (wiercenie metod� obrotow�). 
Proponuje si� wykonanie nast�puj�cych rodzajów obudowy studni: 
� 3 kr�gi betonowe ø 1500 mm, o wysoko�ci 0,5 m (dwa zostan� wkopane, a trzeci 

wystawa� b�dzie ponad powierzchni� terenu), przykryty włazem �eliwnym,  
� obudowa pb100 produkcji POL-BUD Łód
 z PVC,  
� doziemna obudowa ESUB, o wysoko�ci 1300 mm, o ø 1200 mm, firmy EOTECH, 
� naziemna obudowa termoizolacyjna firmy EOTECH lub Waterline. 
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Ostateczna decyzja o rodzaju obudowy nale�e� b�dzie do Inwestora. 
Projektowan� konstrukcj� otworu przedstawia zał. nr 9, w przypadku udokumentowania 
odmiennego ani�eli przewidywany, przedziału gł�boko�ci wyst�powania warstwy 
wodono�nej, konstrukcja kolumny filtrowej zostanie dostosowana do rozpoznanych 
warunków.  

 
Dla zało�onej konstrukcji otworu maksymaln� przepustowo�� filtru obliczono na podstawie 
wzoru : 

Q max = 3,14 x d x l x Vdop 

gdzie :  

d - �rednica otworu wraz z obsypk� w m, = 0,55 m 

l - długo�� czynnej cz��ci filtru w m, = 15 m 

Vdop. - dopuszczalna  pr�dko�� wlotowa wody do filtru;  

15

k
Vdop =  [m/s], 

k - współczynnik filtracji dla osadów tworz�cych poziom u�ytkowy (studnia nr 40):  

45,0 m/24h  = 0,000520833 m/s.  

Pr�dko�� dopuszczalna dla k = 0,000520833 m/s 

Vdop. = 0,001521451 m/s  

Przepustowo�� filtru (Qmax) przy Vdop. = 0,001521451 m/s = 5,48 m/h  

Q max = 3,14 x 0,55 x 15 x 5,48 

Q max = ca 141,89 m3/h 

Przy długo�ci filtra 18 m, jego przepustowo�� teoretyczna(przy przyj�tym k jak w studni nr 
40), wyniesie około 141,89 m3/h. Rzeczywista relacja pomi�dzy warstw� wodono�n� i 
studni� zostanie okre�lona podczas próbnego pompowania, a jej wyniki przedstawione w 
dokumentacji hydrogeologicznej. 

3.1.1 Wybór obsypki do filtru 

Na wst�pnym etapie projektowania ustala si� obsypk� o frakcji 1,4-2,0 mm.Warto�� ta 
powinna zosta� zweryfikowana przez geologa nadzoruj�cego po wykonaniu analizy 
granulometrycznej warstwy wodono�nej w przelocie zafiltrowania. Na podstawie Polskiej 
Normy PN-G-02318 grubo�� obsypki powinna wynosi� co najmniej 60 mm.  

3.1.2 Wybór wymiarów otworów wlotowych na filtrze 

Szeroko�� szczelin (t) ustalona zostanie z zale�no�ci: 
t  � 0,8Dmin 
gdzie Dmin - najmniejszy wymiar ziarn obsypki wybranej frakcji przesiewu [L] 
Przy przyj�tej obsypce: 

t �  0,8 1,4 

t �  1,12 mm 
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Najbli�sz� stosowan� szczelin� jest szczelina 1,0 mm. Warto�� ta powinna zosta� 
zweryfikowana przez geologa nadzoruj�cego po wykonaniu analizy granulometrycznej 
warstwy wodono�nej w przelocie zakładanego zafiltrowania. 

3.2. Zamykanie  poziomów  wodono�nych 

Zamkni�cie dopływu wody do otworu podczas wiercenia zostanie zrealizowane poprzez 
zagł�bienie rur osłonowych natomiast w przypadku wiercenia metod� obrotow� przez 
zwi�kszenie g�sto�ci i tiksotropii  płuczki wiertniczej. 

3.3. Sposób likwidacji otworu 

W przypadku, gdy cel zamierzonych robót geologicznych nie zostanie osi�gni�ty, otwór 
wiertniczy zostanie zlikwidowany poprzez wypełnienie urobkiem z wiercenia z zachowaniem 
naturalnej kolejno�ci wyst�powania warstw wyró�niaj�cych si� litologicznie i wykonanie 
izolacji horyzontów wodono�nych.  

3.4. Przewidywana  jako�� wody  

Przypuszcza� mo�na, �e woda pompowana ze studni b�dzie miała podwy�szon� zawarto�� 
zwi�zków �elaza i manganu. Szczegółowe parametry jako�ciowe pobieranej wody zostan� 
okre�lone w analizie fizykochemicznej i mikrobiologicznej. 

3.5. Opróbowanie  wiercenia 

Podczas wiercenia nale�y pobiera� próbki skał przy ka�dej zmianie litologicznej, nie rzadziej 
jednak ni� co 2 m post�pu wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodono�nej próbki nale�y 
pobiera� co 1 m (NU). Pobrane próbki umieszcza si� w znormalizowanych skrzynkach 
wiertniczych wg normy PN-59/D-79685. Na skrzynkach nale�y w sposób trwały oznaczy� 
nazw� otworu, gł�boko�� i nazw� Inwestora oraz przelot gł�boko�ci. Skrzynki z próbami 
winny by� przechowywane w sposób zabezpieczaj�cy je przed opadami atmosferycznymi.  
Ponadto z warstwy wodono�nej przy ka�dej zmianie litologicznej (uziarnienia) nale�y pobra� 
u�rednion� próbk� do bada� granulometrycznych. Próbki (NW) pobieramy do torebek 
foliowych lub słojów szklanych o wielko�ci do 2 kg. Przewidywana lokalizacja miejsc 
opróbowania w celu okre�lenia  uziarnienia utworów warstwy wodono�nej  pokazana została 
na profilu geologicznym (zał. nr 10). Zakłada si� pobór 2 u�rednionych prób. Zgodnie z §8.1 

Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 30 pa�dziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i 

udost�pniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075), próbki uzyskane w wyniku 
dokumentowania warunków hydrogeologicznych (zaliczane do „próbek geologicznych 
czasowego przechowywania”) gromadzi si� w magazynach próbek podmiotów prowadz�cych 
roboty geologiczne. 
Próbki geologiczne czasowego przechowania zachowuje si� co najmniej do dnia, w którym 
decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej stanie si� ostateczna.  
Podmioty prowadz�ce roboty geologiczne chroni� próbki geologiczne czasowego 
przechowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utrat� oraz udost�pnieniem osob� 
nieuprawnionym. 

3.6. Zakres  projektowanych bada� geofizycznych i  geochemicznych 

Nie przewiduje si� prowadzenia bada� geofizycznych oraz geochemicznych. 

3.7. Zakres  bada�  terenowych 

Terenowe prace wiertnicze b�d� wykonywane pod �cisłym nadzorem uprawnionego  
hydrogeologa  oraz osoby maj�cej uprawnienia do kierowania robotami wiertniczymi.  
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Przewiduje si� nast�puj�cy zakres bada� terenowych: 
� opis profilu geologicznego, 
� stabilizacja i pomiar ka�dego z napotkanych zwierciadeł wody, 
� pompowanie oczyszczaj�ce do całkowitego oczyszczenia si� wody jednak nie krócej 
 ni� 24 godziny, 
� pompowanie pomiarowe w czasie 24 godzin na trzech stopniach dynamicznych,  
 po 8 godziny ka�dy, 
� w czasie przerwy mi�dzy pompowaniem próbnym,  a pomiarowym nale�y otwór 

zachlorowa� i pozostawi� na 24 godziny, 
� po uruchomieniu pompy nale�y wykona� pomiary opadania zwierciadła wody, 
  a po wył�czeniu pompy na zako�czenie pompowania wykona� pomiary podnoszenia si�  

zwierciadła wody do stanu statycznego.  

3.7.1 Pompowanie oczyszczaj�ce 

Pompowanie oczyszczaj�ce nale�y prowadzi� stopniowo ze wzrastaj�c� wydajno�ci� do 
chwili otrzymania wody wolnej od zawiesiny mineralnej z wydajno�ci� zbli�on� do 
maksymalnej.  
Czas trwania ustala si� wst�pnie na 24 godziny nie mniej ni� 12 godzin. Przebieg 
pompowania oczyszczaj�cego i oceny klarowno�ci wody decyduj�ce o jego zako�czeniu 
zostan� okre�lone przez geologa nadzoruj�cego.  
Po zako�czeniu pompowania oczyszczaj�cego, przez 24 godziny nale�y przeprowadzi� 
obserwacj� stabilizuj�cego si� lustra wody, w okresie tym otwór nale�y wydezynfekowa� 
podchlorynem sodu lub wapnia tzw. stójka technologiczna. 

3.7.2 Pompowanie pomiarowe 

Pompowanie pomiarowe słu�y ustaleniu mo�liwo�ci eksploatacyjnych uj�cia oraz 
parametrów uj�tej warstwy wodono�nej i jej przydatno�ci do zakładanych potrzeb 
eksploatacyjnych. Celem pompowania pomiarowego jest okre�lenie parametrów filtracyjnych 
i okre�lenie warunków hydrodynamicznych warstwy wodono�nej.  
Pompowanie pomiarowe  projektuje si� wykona� metod� trójstopniowego pompowania 
z wydajno�ciami wzrastaj�cymi (bez przerw pomi�dzy nimi) według poni�szego schematu: 
Q1 � 1/3 Qmax.,  t1 = 8 godz     
Q2  � 2/3 Qmax. ,  t1 = 8 godz   
Q3 � Qmax.,   t1 = 8 godz           
Ostatni stopie� pompowania powinien zosta� przedłu�ony do przybli�onego ustalenia si� 
depresji. Po zako�czeniu pompowania nale�y prowadzi� obserwacje wzniosu zwierciadła 
wody, a� do osi�gni�cia stanu pocz�tkowego. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na okres 
rozpocz�cia i zako�czenia pompowania.  
Opisany powy�ej sposób pompowania mo�e zosta� skorygowany przez nadzór 

geologiczny na podstawie uzyskanych wyników w czasie pompowania oczyszczaj�cego. 

Woda z pompowania oczyszczaj�cego i pomiarowego, zostanie odprowadzona do Jeziora 
Radu�, który przebiega w odległo�ci około 30 m na wschód od lokalizacji projektowanego 
uj�cia. Woda odprowadzana do odbiornika nie b�dzie powodowa� zniszczenia gruntów, 
podtopie� urz�dze� i budowli itp. Pompa podczas próbnego pompowania zasilana b�dzie 
z agregatu pr�dotwórczego. Zgodnie z art. 394 ust.1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624), odprowadzanie wód z próbnych pompowa� wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego. 
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O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego zadecyduje nadzór geologiczny.  
Wyniki pomiarów b�d� podstaw� do przeprowadzenia oblicze� parametrów filtracyjnych 
warstwy wodono�nej, ustalenia zasobów eksploatacyjnych uj�cia oraz parametrów 
hydrogeologicznych otworu.  

3.8. Zakres  bada�  laboratoryjnych  

Nale�y pobra� próbk� wody i przeprowadzi� nast�puj�ce badania: azotany, azotyny, barwa, 
jon amonowy, m�tno��, mangan, odczyn pH, przewodno��, twardo�� ogólna, zapach, �elazo 
ogólne, utlenialno�� oraz badania mikrobiologiczne (liczba bakterii Escherichia coli, liczba 
bakterii z grupy coli).   

3.9. Prace  geodezyjne 

Po wykonaniu studni nale�y zleci� jej inwentaryzacj� (podanie współrz�dnych w 
pa�stwowym układzie 2000, rz�dnej wysoko�ciowej terenu oraz rz�dnej góry obudowy) i 
sporz�dzi� map� zasadnicz� w skali 1 : 500. 

4. Zakres   udokumentowania   wynikowego 

Z zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2021 poz. 1420) osoby wykonuj�ce czynno�ci polegaj�ce na wykonywaniu, dozorowaniu 
i kierowaniu pracami geologicznymi powinny posiada� kwalifikacje okre�lone ustaw�.  
Wyniki przeprowadzonych robót geologicznych wraz z ich interpretacj�, okre�leniem stopnia 
osi�gni�cia zamierzonego celu zostan� przedstawione w Dokumentacji hydrogeologicznej 
ustalaj�cej zasoby uj�cia wód podziemnych z utworów czwartorz�dowych.  
Powy�sza dokumentacja zastanie opracowana zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
�rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
geologiczno-in�ynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033) i przedło�ona organowi administracji 
geologicznej w celu zatwierdzenia. 

5. Okre�lenie  harmonogramu  prac  geologicznych 

1.  Zgłoszenie zamiaru przyst�pienia do realizacji prac: - co najmniej 14 dni przed  
  wej�ciem na teren po otrzymaniu  
  od organu administracji   
  geologicznej  decyzji    
  zatwierdzaj�cej niniejszy   
  Projekt robót  geologicznych.  
2.   Przyst�pienie do prac wiertniczych: - po 14 dniach od zgłoszenia robót,                                                    
3. Czas trwania prac wiertniczych i badawczych: - do 14 dni, 
4. Opracowanie dokumentacji geologicznej: - do 30 dni po zako�czeniu    
                                                                                            prac w terenie, 
5. Przedło�enie dokumentacji do przyj�cia przez 
   stosowny organ administracji geologicznej: - bezpo�rednio po jej  opracowaniu. 

6. Opis  przedsi�wzi��  technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych 
Przewiduje si� wykonanie wiercenia przy pomocy wyci�gu wiertniczego z niezale�n� wie�� 
wiertnicz� lub mobilnego urz�dzenia wiertniczego z niskim składanym masztem.  
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Przed rozpocz�ciem zagospodarowania placu wiertni pracownicy winni by� przeszkoleni 
w zakresie technologii wiercenia oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach 
wiertniczych. Wyniesiony urobek gromadzony b�dzie obok terenu wiertni i wykorzystany do 
obsypania   rur  nadfiltrowych. Nadmiar urobku nale�y rozplanowa� na terenie otaczaj�cym 
otwór lub wywie
� w miejsce wskazane przez Inwestora.  
W otworze nie wyst�pi zagro�enie erupcj� gazow� lub cieczow�, nie b�d� prowadzone �adne 
zabiegi o charakterze specjalnym. Nie b�dzie zachodziła potrzeba likwidacji  otworu. W 
trakcie prowadzonych prac wiertniczych wykonawca jak i geolog nadzoruj�cy, z mocy 
posiadanych uprawnie� obowi�zani s� do przestrzegania odpowiednich zasad 
obowi�zuj�cych przy robotach wiertniczych, bezpiecze�stwa powszechnego, bezpiecze�stwa 
pracy i ochrony �rodowiska. Prace i badania geologiczne nale�y wykonywa� zgodnie z 
instrukcj� wierce� hydrogeologicznych, pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. 

7. Zapewnienie  bezpiecze�stwa  powszechnego  

i bezpiecze�stwa pracy 

Technika i technologia oraz organizacja placu budowy musi zapewnia� bezpiecze�stwo pracy 
osób zatrudnionych przy wierceniu oraz innych upowa�nionych do okresowego przebywania 
w jego obr�bie. Stosowane urz�dzenie nie b�dzie powodowa� iskrzenia. Nieu�ywany sprz�t 
lub materiał wydobyty z otworu lub przewidziany do zabudowy, nie mo�e znajdowa� si� 
w bezpo�rednim jego s�siedztwie, winien by� natychmiast przemieszczony na miejsca 
składowania. Obok terenu wiertni w miejscu łatwo dost�pnym winna znajdowa� si� apteczka 
z lekami podstawowymi i �rodkami opatrunkowymi. Rejon wiertni wydzieli� poprzez 
otoczenie w promieniu do 5,0 - 8,0 m ta�m� odblaskow�. 

8. Oddziaływanie  projektowanej  inwestycji  na  �rodowisko 

Nie przewiduje si� negatywnych skutków w wyniku wiercenia i pó
niejszej eksploatacji 
uj�cia (studni) na �rodowisko, w tym obszary chronione, w szczególno�ci obszary Natura 
2000. Projektowane uj�cie nie b�dzie ujemnie oddziaływało na s�siednie �rodowisko.  
Projektowana do uj�cia warstwa wodono�na b�dzie izolowana przez osady słabo 
przepuszczalne (gliny morenowe) o ł�cznej mi��szo�ci około 24,0 m.. W s�siedztwie 
projektowanego uj�cia nie znajduj� si� �adne urz�dzenia, które mogłyby stwarza� 
jakiekolwiek zagro�enie dla wykonywanych prac. Wszelkie prace powinny by� wykonywane 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami z zakresu BHP.  

9. Przedsi�wzi�cia konieczne ze wzgl�du na ochron� �rodowiska 

9.1. Ochrona powierzchni terenu, gleby oraz wód  

Prace wiertnicze nale�y wykonywa� w sposób umo�liwiaj�cy ochron� gruntów oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. Prace wiertnicze nale�y prowadzi� ze szczególn� uwag�  
na potencjaln� mo�liwo�� uwolnienia paliw i smarów ze sprz�tu wiertniczego i �rodków 
transportu. Zespół wiertniczy powinien posiada� specjalne �rodki do neutralizacji wycieków 
oleju. 
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9.2. Rekultywacja gruntów po robotach geologicznych  

Po zako�czeniu cało�ci prac wiertniczych dół urobkowy zostanie zasypany, teren zostanie 
zniwelowany i przywrócony do pierwotnego stanu.  

9.3. Gospodarka odpadami 

Urobek b�dzie składowany w szczelnym, wyło�onym foli� PEHD dole urobkowym.  
Po zako�czeniu prac wiertniczych urobek zostanie rozplantowany na terenie działki nr 4501/4 
lub przekazany wła�ciwym jednostkom organizacyjnym w celu odzysku. Bentonit stosowany 
do sporz�dzenia płuczki wiertniczej podczas wiercenia obrotowego wyst�puje  
w warunkach naturalnych w przyrodzie i nie stanowi zagro�enia dla �rodowiska. 
Dół urobkowy zostanie zlikwidowany i przykryty warstw� składowanej gleby, a teren placu 
wiercenia zostanie uporz�dkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.  
Wszelkie odpady (np. komunalne, opakowaniowe, budowlane i inne) wytworzone przez 
Wykonawc� podczas prowadzenia robót wiertniczych b�d� segregowane i magazynowane  
w workach lub kontenerach na terenie nieruchomo�ci gruntowej, w granicach której b�d� 
wykonywane prace. Po zako�czeniu  robót odpady zostan� niezwłocznie wywiezione przez 
Wykonawc� i przeznaczone do odzysku.  

9.4. Gospodarka wodno - �ciekowa, ochrona wód podziemnych  

 i powierzchniowych 

Odprowadzanie wód z próbnych pompowa� 

Woda z pompowania oczyszczaj�cego i pomiarowego, zostanie odprowadzona do Jeziora 
Radu�, który przebiega w odległo�ci około 30 m na wschód od lokalizacji projektowanego 
uj�cia. Woda odprowadzana do odbiornika nie b�dzie powodowa� zniszczenia gruntów, 
podtopie� urz�dze� i budowli itp. Pompa podczas próbnego pompowania zasilana b�dzie 
z agregatu pr�dotwórczego.  
Woda z próbnego pompowania nie jest �ciekiem. B�dzie ona zawierała zawiesin�  
w postaci drobnej frakcji piaszczystej i ilastej. Ilo�� osadu ocenia si� na kilkana�cie 
kilogramów, co nie spowoduje zanieczyszczenia terenu. 
Zgodnie z art. 394 ust.1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 
624), odprowadzanie wód z próbnych pompowa� wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. 

9.5. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 

Praca wiertnicy oraz pojazdu transportowego b�dzie w nieznacznym stopniu wpływa�  
na zanieczyszczenie powietrza powoduj�c emisj� substancji pochodz�cych ze spalania paliw  
w silnikach. W/w emisja stanowi� b�dzie emisj� niezorganizowan�, chwilow�. Pojazd b�dzie 
wyposa�ony w sprawny układ wydechowo – tłumi�cy. 

9.6. Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniem 

Nieznaczna emisja hałasu wyst�pi w zwi�zku z prac� silnika spalinowego wiertnicy oraz 
urz�dzenia transportowego. B�dzie ona jednak krótkotrwała, a pojazdy b�d� wyposa�one  
w sprawne układy wydechowotłumi�ce.  
W celu zminimalizowania uci��liwo�ci dla załogi, pracownicy zostan� wyposa�eni  
w ochronniki słuchu.  
Ograniczenie uci��liwo�ci zwi�zanych z wibracjami zostanie osi�gni�te przez stosowanie 
ekranów (dywaników) antywibracyjnych lub poprzez oddzielenie podestów roboczych 
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wiertacza od wiertnicy i ich posadowienie bezpo�rednio na gruncie. 

10. Zalecenia  i  wytyczne 

10.1. Przedmiotowy projekt ma na celu przedstawienie niezb�dnego zakresu robót 
wiertniczych, bada� hydrogeologicznych oraz innych pomocniczych zmierzaj�cych 
do wykonania uj�cia wód podziemnych z utworów czwartorz�dowych, na terenie dz. 
nr 4501/4, poło�onej w miejscowo�ci Wałcz, gm. Wałcz oraz ustalenia zasobów 
eksploatacyjnych tego uj�cia. Przewiduje si�, �e wydajno�� studni przy okre�lonych 
parametrach (zał. nr 3.2), wyniesie 141,89 m3/h. Rzeczywista wydajno�� studni,  
depresja oraz pozostałe parametry hydrogelogiczne zostan� okre�lone podczas 
próbnego pompowania. 

 

10.2.  Grunty w granicach których projektuje si� przedmiotowe uj�cie, tj. działka 
oznaczona  
w ewidencji gruntów obr�bu Wałcz nr 4501/4 stanowi� własno�� Inwestora. 

10.3. Projektowana studnia ma by� uj�ciem awaryjnym dla studni 5B.  
 

10.4. Realizacja przedmiotowego projektu wymaga wcze�niejszego zatwierdzenia go 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

10.5. Inwestor aktualnie nie mo�e okre�li� terminu rozpocz�cia prac geologicznych, 
orientacyjnie przewiduje podj�cie realizacji zaprojektowanych prac w przeci�gu 
pi�ciu lat, zatem wnosi si� o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na taki okres. 

 

10.6. Inwestor ma obowi�zek zgłoszenia zamiaru przyst�pienia do robót geologicznych na 
pi�mie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Burmistrzowi Gminy 
Wałcz, co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpocz�cia robót. 

 

10.7.  Przewidziane do wykonania roboty geologiczne nale�y prowadzi� pod kierownictwem  
i dozorem osoby posiadaj�cej stwierdzone w tym zakresie kwalifikacje, badania 
geologiczne pod nadzorem uprawnionego geologa, cało�� z zachowaniem zasad 
bezpiecze�stwa powszechnego, bezpiecze�stwa pracy i ochrony �rodowiska, 
stosownie do obowi�zuj�cych przepisów. 

 

10.8.  Ze wzgl�du na przyszły charakter sposobu wykorzystywania wody nale�y podda� 
j� badaniom w akredytowanym laboratorium. 

 

10.9.  Projektowane roboty i badania geologiczne nie stwarzaj� zagro�enia dla �rodowiska. 
 

10.10.  Projektowane roboty i badania geologiczne prowadzone b�d� z dala od terenów 
 podlegaj�cych szczególnej ochronie, nie stwarzaj� zatem zagro�enia dla tych terenów. 

 

10.11.  W przypadku natrafienia podczas robót na przedmioty o charakterze zabytku 
brygadzista  prowadz�cy wiercenie zobowi�zany jest do przerwania robót, 
zabezpieczenia miejsca  znaleziska oraz powiadomienia kierownika ruchu, który 
przeka�e t� informacj�  wła�ciwemu miejscowo konserwatorowi zabytków. 

 

10.12.  Wyniki prac geologicznych przewidzianych w niniejszym projekcie nale�y opracowa� 
w formie dokumentacji hydrogeologicznej ustalaj�cej zasoby eksploatacyjne uj�cia. 
 Dokumentacja powinna spełnia� wymogi Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 
18  listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 
geologiczno  - in�ynierskiej (Dz.U. 2016.2033). 
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