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1. Wstęp – cel opracowania  

Przedstawiony projekt robót geologicznych dotyczy zakresu projektowanych praz związanych z pogłębieniem ist-

niejącej studni eksploatacyjnej Nr 1A usytuowanej na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Grą-

żawy, Gmina Bartniczka. Otwór studzienny wykonany został w 2007 r. jako studnia zastępcza. Odwiercono go do głę-

bokości całkowitej 59,5 m ppt, a następnie nafiltrowano pierwszą, użytkowa warstwę wodonośną. Ze względu na ogra-

niczoną wydajność eksploatacyjną otworu, podjęto decyzję o jego pogłębieniu i zafiltrowaniu drugiej, plejstoceńskiej 

warstwy wodonośnej. Po pogłębieniu otworu studziennego wykorzystywany będzie on jako otwór eksploatacyjny ujęcia 

gminnego. Lokalizację terenu planowanych robót geologicznych zamieszczono na załączniku graficznym Nr 1 (mapa 

dokumentacyjna w skali 1: 10 000). Natomiast lokalizację szczegółową otworu zaznaczono na załączniku Nr 2 (plan 

sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500).  

Przedłożone opracowanie, projekt robót geologicznych na wykonanie pogłębienia otworu hydrogeologicznego, 

wykonane zostało na zlecenie inwestora prac oraz właściciela terenu na, którym otwór jest zlokalizowany (vide: wypis z 

rejestru gruntów). Inwestorem prac oraz podmiotem je finansującym jest:  

Urząd  Gminy  Bartniczka 
87-321 Bartniczka,  ul. Brodnicka Nr 8 

 

Woda podziemna, eksploatowana projektowanym ujęciem, wykorzystywana będzie do zaopatrzenia sieci wodo-

ciągu gminnego. Z tego względu woda dostarczana do sieci wodociągowej winna spełniać parametry fizyko-chemiczne 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-

życia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) 1.  

Podstawą prawną wykonania przedstawionego projektu robót geologicznych jest: 

♦ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981, 2011 r.) oraz  

♦ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 

1696, 2011 r.).  

♦ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geolo-

giczno-inżynierskiej. (Dz.U. Nr 291, poz. 1714, 2011 r.).  

 

2. Charakterystyka terenu projektowanych prac geolo gicznych  
2.1 Lokalizacja terenu projektowanego otworu studzi ennego  

Teren projektowanych robót geologicznych związanych z pogłębieniem zastępczego otworu studziennego Nr 1A 

usytuowany jest w obszarze miejscowości Grążawy oddalonej około 10 km w kierunku wschodnim od Brodnicy (siedzi-

ba Starostwa Powiatowego) oraz w odległości około 3 km w kierunku zachodnim od Bratniczki (siedziba Urzędu Gmi-

ny). Teren ujęcia wody usytuowany jest po południowej stronie jezdni drogi nr 544 łączącej miejscowości Brodnica – 

Grążawy – Lidzbark, która wyznacza północną granicę terenu lokalizacji otworów studziennych wchodzących w skład 

ujęcia). Wokół opisywanego ujęcia powierzchnia terenu użytkowana jest rolniczo (grunty orne) z rozproszonymi zabu-

dowaniami mieszkalno-gospodarskimi. Strefa zwartej zabudowy występuje w obrębie wsi Łaszewo (w kierunku za-

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2010, Nr 72, poz. 446.  
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chodnim od ujęcia) oraz wsi Grążawy, której zabudowania znajdują się w kierunku wschodnim od ujęcia. Lokalizację 

ujęcia gminnego w Grążawach zamieszczono na załączniku Nr 1 (mapa dokumentacyjna w skali 1: 10 000).  

Wszystkie otwory studzienne wchodzące w skład ujęcia wody usytuowane zostały w obszarze wygrodzonym, w 

sąsiedztwie budynku stacji uzdatniania wody. Przeznaczony do pogłębienia otwór studzienny Nr 1A usytuowany jest w 

odległości około 13,5 m od budynku SUW oraz około 7 m na południe-południowy-zachód od zlikwidowanego otworu 

studziennego Nr 1. Szczegółową lokalizację opisywanego otworu zastępczego Nr 1A, jak i pozostałych otworów przed-

stawiono na załączonym wycinku planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1: 500 (zał. Nr 2).  

Teren ujęcia w Grążawach usytuowany został w obrębie wyniesienia morfologicznego wznoszącego się około 

2÷3 m powyżej poziomu jezdni drogi Nr 544. Rzędne terenu w sąsiedztwie miejsca lokalizacji otworu Nr 1A kształtują 

się na poziomie około 125,5–127 m npm. Omawiany obszar stanowi wschodnią część arkusza mapy topograficznej w 

skali 1: 50 000, godło N-34-100-A, ark. Górzno (układ “42”). Współrzędne geograficzne nowo wykonanej studni zastęp-

czej (otworu Nr 1A) wynoszą:  

ϕ = 53o 14’ 56,5” ;  λ = 19o 33’ 27,7”  (układ WGS-84) 

X = 598349;  Y = 537200  (PUWG „92”) 

Uwzględniając budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne, ujęcia wody w Grążawach położone jest  

poza granicami wydzielonych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (wg A.S. Kleczkowski, 1990 r.). Miejsce projek-

towanych robót geologicznych zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych w ramach programu Natura 

2000 oraz rezerwatów przyrody.  

 

2.2 Poło żenie geograficzne, geomorfologia i hydrografia   

Miejscowość Grążawy, na terenie której położone jest opisywane ujęcie wody, pod względem geomorfologicznym 

położona jest w skrajnej, północno-wschodniej części Wysoczyzny Dobrzyńskiej przylegającej do południowo-

zachodniej części skłonu Garbu Lubawskiego. Wymienione jednostki geomorfologiczne rozdziela subglacjalna rynna 

rzeki Brynicy rozcinająca poziomy wysoczyznowe do głębokości około 35÷50 m. W sąsiedztwie gminnego ujęcia  

wysoczyzna morenowa wznosi się do rzędnych 125÷130 m npm. Buduje ją kompleks utworów glacjalnych (glin piasz-

czystych i pylastych), fluwioglacjalnych (utwory piaszczysto-żwirowe) oraz zastoiskowych (mułki, iły, iły warwowe). W 

obszarze wysoczyzny występują liczne niewielkie obniżenia bezodpływowe często stanowiące niecki niewielkich zbior-

ników wodnych względnie strefy podmokłe odwadniane rowami melioracyjnymi.  

W odległości około 1,5 km na południe i południowy-wschód oraz około 2 km w kierunku wschodnim od ujęcia płat 

wysoczyzny rozcina głęboka dolina rzeki Pissy, której dno wcina się do rzędnych 87÷100 m npm. Erozyjna dolina rzeki 

stanowi lokalną podstawę drenażu zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych, stanowiąc dominujący element 

sieci hydrograficznej w rejonie miejscowości Grążawy. Powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia nachy-

lona jest w kierunku południowym do dolinnego obniżenia odwadnianego przez niewielki, zmeliorowany ciek. Koryto 

ww cieku oddalone jest około 110÷120 m na południowy-zachód od terenu ujęcia w Grążawach. Zasilany jest on 

przede wszystkim spływem wód opadowych i roztopowych z otaczającego go terenu.  

Położenie miejsca planowanych robót geologicznych na tle wydzielonych zlewni cząstkowych przedstawiono na 

załączniku graficznym Nr 4.1. Natomiast w celu zobrazowania warunków geomorfologicznych w obszarze lokalizacji 
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projektowanej inwestycji w opracowaniu załączono wycinek szkiców geomorfologicznych będących załącznikiem do 

szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Brodnica oraz Górzno (vide: zał. Nr 5.1). 
 

2.3 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne  

Wykonane dotychczas na terenie ujęcia gminnego w Grążawach otwory studzienne pozwoliły na rozpoznanie  

budowy geologicznej do głębokości około 90 m ppt. Pomimo niewielkich odległości pomiędzy poszczególnymi otwora-

mi usytuowanymi na terenie ujęcia, w opisie poszczególnych profili stwierdzono znaczne zróżnicowanie litologiczne 

przewierconych osadów. W związku z tym opis przewierconych osadów w strefie do głębokości około 60 m ppt dotyczy 

przewidzianego do pogłębienia otworu hydrogeologicznego Nr 1A.  

W profilu otworu Nr 1A warstwa gliny piaszczystej barwy rdzawo-brązowej występuje jedynie do głębokości 2,0 m 

ppt. Poniżej, do 9,0 m ppt przewiercono serię piasków pylastych przechodzących ku spągowi w piaski drobnoziarniste. 

Przykrywają one 2,0 m warstwę zastoiskowych laminowanych mułków (iły warwowe w interwale 9,0÷11,0 m ppt) oraz 

3,0 m warstwę ciemno-szarej gliny ilastej. Pod warstwą osadów słaboprzepuszczalnych, do głębokości 18 m ppt wy-

stępują nawodnione, ciemno-szare piaski drobnoziarniste z domieszką piasku pylastego. W ich spągu przewiercono 

drobnoziarniste piaski gliniaste (18,0÷20,0 m ppt) powodujące ograniczenie przesączania wody w głąb profilu. Poniżej, 

w interwale głębokości 20÷26 m ppt występuje seria piasków średnioziarnistych z domieszką piasku drobnoziarnistego 

i żwiru, w dolnej części zaglinionych oraz bezwodnych piasków średnio- i drobnoziarnistych przewierconych w interwa-

le głębokości 26÷30 m ppt. Natomiast w przedziale głębokości 30÷38 m ppt przewiercono serię piasków drobnoziarni-

stych oraz 2 m warstwę piasku średnioziarnistego z domieszką drobnego żwiru z otoczakami średnicy do około 2-5 cm. 

W ich obrębie swobodne zwierciadło wody podziemnej stabilizowało się na głębokości 31,6 m ppt (rzędna 94,9 m 

npm). W sągu osadów zawodnionych, do głębokości 48,0 m ppt występuje warstwa zwięzłej piaszczystej gliny podście-

lona 2 m przewarstwieniem ciemno-szarych mułków (48÷50 m ppt).  

W profilu otworu Nr 1A w przedziale głębokości 50÷56 m ppt występują nawodnione piaski drobne podścielone  

3 m warstwą piasków gruboziarnistych z domieszką piasku drobnoziarnistego o otoczakami średnicy do ok. 10 cm, w 

spągu gliniaste. Otwór zagłębiono Nr 1A około 0,5 m w warstwę niżej występującej gliny piaszczystej gliny oddzielają-

cej drugą warstwę wodonośną poziomu plejstoceńskiego. Druga warstwa wodonośna ujętą została do eksploatacji w 

otworach studziennych Nr 2 (BH 391) oraz Nr 3 (BH 465). Profil litologicznych przewierconych w otworze Nr 1A osadów 

przedstawiono na załączniku graficznym Nr 3.  

Ujęta w otworze zastępczym Nr 1A do eksploatacji plejstoceńska, warstwa wodonośna charakteryzuje się uśred-

nioną wartością współczynnika filtracji wyznaczoną na podstawie wyników pompowania w wysokości k = 0,00006575 

m/s. Natomiast według dokumentacji zlikwidowanego otworu Nr 1 średnia wartość współczynnika filtracji ujętej warstwy 

określona została w wysokości k = 0,0000882 m/s, przy wydajności jednostkowej – q = 5,5 m3/h/m.  

W profilu otworu studziennego Nr 3 (lokalizacja: zał. Nr 2) w interwale głębokości 55–69 m ppt przewiercono gliny 

piaszczyste z przewarstwieniami piasku gliniastego. Warstwa ta izoluje drugą, użytkową warstwę wodonośną poziomu 

plejstoceńskiego. W górnej części, w przedziale głębokości 69–78 m ppt wykształcona jest ona w postaci piasku śred-

nioziarnistego. Natomiast poniżej, w interwale głębokości 78–83 m ppt przewiercono piaski drobnoziarniste. W otworze 

Nr 3 (BH 465) odwierconym do głębokości 89 m ppt, w spągu warstwy wodonośnej nawiercono mułki piaszczyste.  
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Napięte zwierciadło wody w obrębie drugiej, użytkowej warstwy wodonośnej stabilizowało się na głębokości zbli-

żonej jak w pierwszej, międzyglinowej warstwie ujętej pierwotnie w otworze Nr 1A. Na podstawie wyników pompowania 

pomiarowego otworu Nr 3, wartość uśrednionego współczynnika filtracji ujętej warstwy określona została w wysokości 

k = 0,0000795 m/s, przy wydajności jednostkowej – q = 3,9 m3/h/m.  

Uwzględniając bliskie sąsiedztwo otworu nr 3 (BH 465) oraz planowanego do pogłębienia otworu Nr 1A, przewidu-

je się występowanie analogicznego profilu litologicznego w otworze pogłębianym (vide: zał. Nr 3).  

Obszar lokalizacji projektowanych robót geologicznej według opracowania A.S. Kleczkowskiego (1990, 1991)  

usytuowany jest poza strefą wydzielonych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.  

Dla potrzeb przedłożonego projektu prac geologicznych wykorzystane zostały dotychczas opracowane przeglą-

dowe mapy geologiczne, hydrogeologiczne i geomorfologiczne oraz materiały Archiwum Wierceń i Wojewódzkiego 

Archiwum Geologicznego.   
 

2.4 Jakość wody podziemnej poziomu czwartorz ędowego  

Charakterystykę jakości wody podziemnej w pierwszej warstwie wodonośnej ujętej otworem Nr 1A opisano na 

podstawie wyników analizy fizyko-chemicznej próbki wody pobranej w fazie pompowania pomiarowego otworu. Woda 

podziemna charakteryzuje się słabo zasadowym odczynem wynoszącym 7,52 pH przy stosunkowo niskiej zawartości 

substancji rozpuszczonych na poziomie 347,0 mg/dm3 i zawartości zawiesiny mineralnej 6,5 mg/dm3. Badanym para-

metrom towarzyszy przewodność elektrolityczna wynosząca 508µS/cm. Twardość ogólna badanej próbki wynosiła 

276,5 mg CaCO3/dm3 (5,53 mval/dm3), przy zawartości jonów wapnia wynoszącej 95,5 mg Ca/dm3 oraz jonów magne-

zu w ilości 10,0 mg Mg/dm3. Próbka wody wykazuje stosunkowo niską zawartość jonów żelaza kształtującą na pozio-

mie 0,50 mg Fe/dm3, przy zawartości jonów manganu wynoszącej 0,50 mg Mn/dm3. Ze względu na zawartość szybko 

wytrącających się jonów żelaza występuje podwyższona mętność wody nieuzdatnionej na poziomie 4,43 NTU, przy 

utlenialności (ChZT) 1,50 mg O2/dm3.  

Jednocześnie w badanej próbce wody odnotowano obecność związków azotu w następujących ilościach:  

♦ amoniak:  0,17 mg NH4/dm3 (NDS – 0,50 mg NH4/dm3)  
♦ azotyny:   poniżej 0,012 mg NO2/dm3 (NDS – 0,50 mg NO2/dm3) oraz  
♦ azotany:   poniżej 0,08 mg NO3/dm3 (NDS – 50 mg NO3/dm3)  
 

Natomiast zawartość jonu chlorkowego w próbce wody pobranej z otworu studziennego Nr 1A wynosiła 11,0 mg 

Cl/dm3. Przy czym jony chlorkowe ze względu na bardzo niską adsorpcję w środowisku gruntowo-wodnym są dobrym 

wskaźnikiem zmian parametrów jakościowych wody podziemnej.  

Natomiast woda w drugiej warstwie wodonośnej ujętej w otworze Nr 3 po wykonaniu otworu charakteryzowała się 

twardością ogólną wynoszącą 5,60 mval/dm3, przy zawartości jonów wapnia – 84,0 mg Ca/dm3 oraz jonów magnezu – 

17,0 mg Mg/dm3. Zawartość jonów żelaza wynosiła 3,20 mg Fe/dm3, przy zawartości jonów manganu 0,17 mg Mn/dm3. 

Woda w obrębie drugiej warstwy wodonośnej charakteryzuje się stosunkowo niską mineralizacją: sucha pozostałość w 

badanej próbce z otworu Nr 3 wynosiła 302,0 mg/dm3. 

Ze względu na zawartość jonów żelaza i manganu, woda nie spełnia wymagań normowych dla wody przeznaczo-

nych do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417, 2007 r.). Z tego względu wymaga uzdatnienia w procesie odżela-

zienia i odmanganienia.  

W zakresie planowanych robót (w końcowej fazie pompowania pomiarowego) przewidziano pobranie próbki wody 

do badań laboratoryjnych. Zakres analizy określony został w niniejszym projekcie prac geologicznych.  
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3. Zakres projektowanych prac geologicznych  
3.1 Przewidywane warunki geologiczne  

Na podstawie wyników wiercenia otworu Nr 1A (przeznaczonego do pogłębienia) oraz profilu litologicznego otwo-

ru hydrogeologicznego Nr 3 (BH 465) określono przewidywany profil osadów w strefie głębokości planowanych robót 

geologicznych. Przewidywane jest występowanie drugiej warstwy wodonośnej w interwale głębokości około 69–83 m 

ppt. Napięte zwierciadło wody w warstwie wodonośnej stabilizuje się na głębokości około 31,5–32,5 m ppt. Uśredniona 

wartość współczynnika filtracji warstwy ujętej w otworze Nr 3 (BH465) wynosi k = 0,0000795 m/s, przy wydajności 

jednostkowej – q = 3,9 m3/h/m.  

W strefie głębokości planowanych robót geologicznych związanych z pogłębieniem otworu Nr 1A (lokalizacja: zał. 

Nr 2) przewidywany jest profil litologiczny osadów zamieszczony poniżej w zestawieniu tabelarycznym oraz na załącz-

niku graficznym Nr 3.  
 

Tab. 1 Profil litologiczny zastępczego otworu studziennego Nr 1A  
           Grążawy, gm. Bartniczka –  Ht ≅ 126,5 m npm   
 

Głębokości 
m  ppt 

 

  Litologia 
 

Stratygrafia 

0,0  –  0,5 piasek drobny z gliną piaszczystą Q - holocen 
0,5  –  2,0 glina piaszczysta, rdzawo-brązowa, mało wilgotna Q – plejstocen 
2,0 – 5,0 piasek pylasty na pograniczu pyłu piaszczystego, ciemno-żółty, bezwodny Q – plejstocen 
5,0 – 7,0 piasek drobnoziarnisty, jasno-żółty, bezwodny Q – plejstocen 

7,0  –  9,0 piasek drobnoziarnisty na pograniczu piasku pylastego, ciemno-żółty Q – plejstocen 
9,0  – 11,0 mułek laminowany (ił warwowy), szaro-brązowy Q – plejstocen 
11,0 – 14,0 glina zwałowa ilasta, ciemno-szara Q – plejstocen 
14,0 – 18,0 piasek drobnoziarnisty z domieszką piasku pylastego, ciemno-szary,  

nawodniony 
Q – plejstocen 

18,0  – 20,0 piasek gliniasty, drobnoziarnisty, ciemno-szary, nawodniony Q – plejstocen 
20,0  – 22,0 piasek średnioziarnisty z domieszką piasku drobnoziarnistego i drobnego 

żwiru, ciemno-szary, kwarcowo-skaleniowy 
Q – plejstocen 

22,0 – 26,0 piasek średnioziarnisty z domieszką piasku drobnoziarnistego i drobnego 
żwiru, ciemno-szary, kwarcowo-skaleniowy, zagliniony 

Q – plejstocen 

26,0 – 28,0 piasek średnioziarnisty, kwarcowy, jasno-żółty, wysortowany, bezwodny Q – plejstocen 
28,0  – 30,0 piasek drobnoziarnisty, ciemno-żółty, bezwodny  Q – plejstocen 
30,0 – 38,0 piasek drobnoziarnisty, jasno-szary, od głębokości 31,6 m ppt nawodniony  Q – plejstocen 
38,0 – 40,0 piasek średnioziarnisty z domieszką piasku drobnoziarnistego i żwiru śred-

nicy do 2÷5 cm, szary, nawodniony 
Q – plejstocen 

40,0 – 48,0 glina zwałowa piaszczysta, ciemno-szara, zwięzła  Q – plejstocen 
48,0 – 50,0 mułek ciemno-szary Q – plejstocen 
50,0 – 52,0 piasek drobnoziarnisty z domieszką piasku pylastego, ciemno-szary, zailo-

ny, nawodniony  
Q – plejstocen 

52,0 – 56,0 piasek drobnoziarnistego, szary, nawodniony Q – plejstocen 

56,0 – 59,0 piasek gruboziarnisty ze znaczną domieszką piasku drobnoziarnistego i 
otoczakami średnicy do ok. 10-15 cm, szary, w spągu zagliniony  

Q – plejstocen 

59,0 – 59,5 glina zwałowa piaszczysta, szara 
głębokość do jakiej odwiercono otwór Nr 1A 

Q – plejstocen 

 pogłębienie otworu  Q – plejstocen 
69,5 – 69,0 glina piaszczysta z otoczakami, szara, przewarstwienia piasku gliniastego Q – plejstocen 
69,0 – 78,0 piasek średnioziarnisty, piasek średnioziarnisty z domieszką piasku drob-

nego, przewarstwienia piasku drobnoziarnistego, jasno-szary, nawodniony 
Q – plejstocen 

78,0 – 83,0 piasek drobnoziarnisty, piasek drobnoziarnisty z domieszką piasku pylaste-
go, jasno-szary, nawodniony 

Q – plejstocen 

83,0 – 89,0 mułki piaszczyste, laminowane, barwy szarej Q – plejstocen 
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Tab. 2  Warstwy wodonośne w profilu dokumentowanego otworu: Grążawy  Nr 1A 
 

Warstwa Interwał głębokości warstwy wodonośnej  
(m ppt) 

Zwierciadło wody (m ppt) 
nawiercone                               ustabilizowane 

 

I 
 

50,0 ÷ 59,0 – Qp 
 

31,6 m ppt 
 

31,6 m ppt 
 

II  
 

69 ÷ 83 – Qp 
 

69 m ppt 
 

31,5 – 32,5 m ppt 
 

 

 

3.2 Obliczenia hydrogeologiczne;  zało żenia projektowe  

Uwzględniając przewidywane warunki hydrogeologiczne w obrębie drugiej, użytkowej warstwy wodonośnej ujętej 

w otworze nr 3 wykonano obliczenia przewidywanej wydajności eksploatacyjnej otworu nr 1A po jego pogłębieniu. W 

trakcie robót geologicznych przewidziano zabudowanie 2 odcinków filtra o długości części roboczej Lf = 5,4–5,5 m 

każdy i łącznej długości części roboczej wynoszącej około Lf ≅ 11 mb. W przewidzianym do zafiltrowania interwale 

głębokości napięte zwierciadło wody podziemnej stabilizuje się na głębokości około 31,5–32,5 m npm.  

Założenia projektowe:  Grążawy – otwór studzienny Nr 1A po pogłębieniu: 

♦ otwór pogłębiony w kolumnie rur wiertniczych średnicy ∅ 14” (356 mm), a następnie zafiltro-

wany kolumną filtra wykonaną z rur PCV SBF-KV średnicy Dn 225 mm / dn 188 mm, odcinki 

łączone na gwint trapezowy  

♦ uśredniony współczynnik filtracji warstwy wodonośnej k = 0,00020 m/s, tj. 0,72 m/h  
 

Dopuszczalną prędkość wlotową wody do filtra obliczono ze wzoru Sichardta dla studni przewidzianych do  

eksploatacji stałej oraz eksploatacji okresowej do kilku godzin na dobę:  

1o   Vdop.  = √k / 30 =  0,000471 m/s   tj.  1,70 m/h  
2o   Vdop.  = √k / 15 =  0,000943 m/s   tj.  3,39 m/h  
 
 

Przewidywaną wydajność eksploatacyjną otworu studziennego obliczono dla konstrukcji filtra 
wykonanej z rur PCV Dn 225/dn188 mm, wg wzoru: 
 
 

 
Qekspl.  = Lf  π * Df * Vdop. 

Lf       – długość części roboczej filtra (Lf = 11,0 m; P = 7,95 m2)  
Qekspl.  – wydajność eksploatacyjna studni (m3/h) 
Df      – średnica otworu z obsypką filtracyjną (0,23 m, P = 7,95 m2)  
Vdop.   – prędkość dopuszczalna dopływu wody do filtra (m/h) 

 

1o  dla Vdop.  = √k / 30  –  V = 1,70 m/h   –  Qekspl. ≅ 18,7 m3/h  
2o  dla Vdop.  = √k / 15  –  V = 3,39 m/h   –  Qekspl. ≅ 37,3 m3/h  
 

Przy przewidywanej minimalnej wydajności jednostkowej na poziomie q = 3,5÷4 m3/h/m oraz wydajności  

eksploatacyjnej otworu na poziomie około Q ≅ 35÷40 m3/h , wielkość depresji w otworze wyniesie około s = 11 m. W 

związku z powyższym uwzględniając przewidywane położenie ustabilizowanego zwierciadła wody 

podziemnej, wielkość depresji oraz możliwość wykonania pompowania oczyszczającego z więk-

szą wydajnością od zakładanej w projekcie, w trakcie pompowania pomiarowego i oczyszczają-

cego pompę głębinową przewiduje się zabudować w rurze nadfiltrowej.  
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3.3 Realizacja projektowanych prac geologicznych  
      Studnia Nr 1A – pogł ębienie otworu eksploatacyjnego  
 

Przed rozpoczęciem robót wiertnicznych należy zdemontować istniejąca obudowę studni wraz z instalacją pom-

pową i technologiczną.  

W celu wykonania pogłębienia otworu studziennego zlokalizowanego w obszarze ujęcia gminnego w  Grążawach, 

przewiduje się wyciągnięcie istniejącego filtra i przewiercenie interwału 59–87 m ppt w kolumnie rur osłonowych śred-

nicy ∅ 14” (356 mm). Kolumnę należy wprowadzić do wnętrza istniejącej kolumny rur eksploatacyjnych ∅ 18” (457 

mm). W celu zafiltrowania drugiej warstwy wodonośnej przewidziano zabudowanie kolumny filtra wykonanego z rur 

PCV średnicy Dn 225 mm / Dn 188. Kolumnę filtra o konstrukcji zamieszczonej na załączniku graficznym Nr 3 przewi-

dziano posadowić na głębokości około 85,5 m ppt.  

Konstrukcja kolumny filtra:  

♦ rura podfiltrowa: rura PCV średnicy Dz 225 mm/ dw 188 mm (np. typu Pol-Bud: DN 200 typoszeregu 

SBF-KV względnie rury PCV typu Pancera lub Aquamat, długości 2,5÷2,8 m, odcinki łączone 

gwintem trapezowym,  

♦ część robocza filtra: filtr szczelinowy, szczelina ≠ 3 mm (np. typu Pol-Bud: DN 200 typoszeregu SBF-

KV), z drutem podkładowym średnicy 2,5÷3 mm oraz nylonową siatką filtracyjną dobraną do 

granulacji filtrowanej warstwy wodonośnej, rura PCV Dz 225 mm/ dw 188 mm. Długość filtra  

Lf = 11,0 m (2 odcinki o długości części osiatkowanej wynoszącej około 5,5 m – rura długości 

6,0 m, łączone gwintem, łączna długość: 12 mb).  

♦ rura nadfiltrowa: rura PCV średnicy Dz 225 mm/ dw 188 mm z gwintem trapezowym (np. typu Pol-Bud, 

Pancera lub Aquamat) wyprowadzona do głębokości 40,0 m ppt.  
 

Część robocza filtra winna być obsypana piaskiem filtracyjnym o granulacji dostosowanej do wykształcenia litolo-

gicznego wodonośćca. Powyżej warstwy obsypki filtracyjnej przestrzeń między rurą nadfiltrową, a istniejąca kolumną 

rur eksploatacyjnych uszczelnić zasypką piaskowo-żwirową.  

Bezpośrednio po zabudowaniu kolumny filtra do otworu należy opuścić pompę głębinową i wykonać pompowanie 

oczyszczające, a następnie pompowanie pomiarowe.  

Ostateczną głębokość wykonywanego otworu skoryguje dozór hydrogeologiczny na podsta-

wie wyników uzyskanych w trakcie wiercenia. Projekt geologiczno-techniczny otworu przedsta-

wiono na załączniku Nr 3, natomiast jego szczegółową lokalizację na załączniku graficznym Nr 2.  

Obudowa studni wykonana zostanie według odrębnego projektu branży technologicznej.  
 

3.4 Opróbowanie projektowanego otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego 
      Badania laboratoryjne 

Próbki gruntu podczas wiercenia otworu należy pobiegać zgodnie z Instrukcją obsługi wierceń hydrogeologicz-

nych (2011 r.). Z warstwy wodonośnej przewidzianej do zafiltrowania próbki należy pobrać z interwałów co 2 m.  

Próbki ze względu na ich konsystencję należy pobrać do worków z folii PE lub HDPE. Podczas pogłębiania otwo-

ru należy zwrócić szczególną uwagę na głębokość występowania stropu i spągu osadów słabo przepuszczalnych. 

Pobrane w trakcie robót geologicznych próbki gruntu kwalifikuje się jako próbki czasowego przechowywania. W 

związku z tym po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej podlegają one likwidacji.  



Projekt robót geologicznych:  ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych 
Grążawy,  Gmina Bartniczka  – ujęcie gminne –  otwór eksploatacyjny Nr 1A 

 

10 

HYDROS 

W końcowej fazie pompowania pomiarowego otworu studziennego, należy pobrać próbkę wody do badań labora-

toryjnych (próbka o objętości 5 dm3 – pojemnik PE lub PET). Ze względu na przeznaczenie otworu, analizę fizyko-

chemiczną wody proponuje się wykonać w następującym zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, od-

czyn pH, amoniak, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, wapń, magnez, chlorki, siarczany, 

przewodność elektrolityczna właściwa, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność – ChZT 

(KMnO4), substancje rozpuszczone, zawiesina mineralna. Oznaczone parametry pozwolą na ocenę para-

metrów jakościowych wody ujmowanej projektowaną studnią, stopnia zagrożenia kolmatacją chemiczną oraz możliwo-

ści dostosowania instalacji uzdatniającej. Ze względu na przewidywany sposób wykorzystania wody podziemnej ko-

nieczne jest pobranie próbki wody i wykonywanie analizy mikrobiologicznej. 

 

3.5 Pompowanie otworu:  studnia Nr 1A 

W celu oczyszczenia strefy przyotworowej, po zafiltrowaniu otworu należy wykonać pompowanie oczyszczające 

ze stopniowo wzrastającą wydajnością od osiągnięcia wydajności maksymalnej wynoszącej około  

Q = 35÷45 m3/h i uzyskania klarownej wody w czasie co najmniej 16÷18 godzin. Po około 6÷8 godzinach pompowania 

oczyszczającego należy kontynuować pompowanie tzw. zrywami. Podczas końcowej fazy pompowania oczyszczają-

cego prowadzonego z maksymalną wydajnością, po wykonaniu 10÷15 minutowych przerw w pompowaniu należy co 

najmniej 2÷3 krotnie skontrolować ilość zawiesiny mineralnej. Jej zawartość winna wynosić poniżej 10÷15 mg/dm3.  

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy zmierzyć szybkość i czas stabilizacji zwierciadła wody w 

otworze. Następnie otwór należy zdezynfekować poprzez zachlorowanie wodnym roztworem podchlorynu sodu 

względnie chloraminy i pozostawić pod działaniem środka dezynfekującego na okres 20÷24 godzin.  

Pompowanie badawcze otworu przewiduje się wykonać na co najmniej dwóch stopniach pomiarowych z wielko-

ściami: Q1 ≅ ½ – 2/3 Qmaks., oraz Q2 ≅ Qmaks., tj. maksymalną wydajnością uzyskaną w trakcie pompowania oczyszczają-

cego (względnie zamontowanego agregatu pompowego). Przy zakładanych parametrach hydrogeologicznych warstwy 

wodonośnej przewidzianej do zafiltrowania, pompowanie otworu wykonane zostanie z wydajnością: 

Q1 ≅  ½ - 2/3 Qmax. tj. około 18÷25 m3/h t1 = 24 godzin 
Q2 ≅    Qmax. tj. około 35÷45 m3/h t2 = 48 godzin 

 

 
 

Do pomiaru wydajności agregatu pompowego opuszczonego do otworu w czasie pompowania pomiarowego  

należy zastosować sprawny wodomierz zamontowany na rurociągu odprowadzającym wodę ze studni oraz zasuwę 

umożliwiającą regulację ilości pompowanej wody. Uwzględniając ilość wody wymagającą odprowadzenia w trakcie 

pompowania oczyszczającego i pomiarowego, wodę należy odprowadzić rurociągiem średnicy 80÷100 mm (np. węże 

strażackie) do istniejącej kanalizacji wód popłucznych. Na zakończenie pompowania pomiarowego należy wykonać 

pomiar szybkości i czasu stabilizacji zwierciadła wody w otworze.  

Po zakończeniu pompowania pomiarowego należy wykonać kontrolę wielkości zasypu, a w przypadku gdy jego 

miąższość przekroczy 0,5 m rurę podfiltrową należy oczyścić.  

Zgodnie z art. 124, ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 115, poz. 1229 ze zmianami – tekst jednolity)  

„odprowadzenie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych” nie wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
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4. Prace geodezyjne  

♦ Po zakończeniu planowanej inwestycji: pogłębieniu otworu, wykonaniu obudowy oraz przyłącza do rurociągu 

tłoczącego wodę do wewnętrznej sieci wodociągowej i przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompę głę-

binową oraz kabla sterującego (przed zasypaniem wykopów) w ramach powykonawczej ewidencji geodezyjnej 

należy wytyczyć wykonany otwór i zaniwelować górną krawędź obudowy oraz trasę wykonanych przyłączy. Niwe-

lację należy wykonać w dowiązaniu do reperu państwowej sieci geodezyjnej względnie do reperu roboczego o 

znanej rzędnej.  

♦ Wykonaną inwentaryzację geodezyjną zrealizowanych urządzeń i infrastruktury podziemnej należy nanieść na 

planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1: 500.  
 

5. Ocena zagro żenia środowiska naturalnego w zwi ązku z realizacj ą  
projektowanych prac geologicznych 

 

Ze względu na charakter projektowanych prac geologicznych oraz istniejące zagospodarowanie otaczającego  

terenu, przy zachowaniu zasad wykonywania wierceń geologicznych oraz przestrzeganiu warunków BHP, nie przewi-

duje się negatywnego ich oddziaływania na środowisko. Projektowana konstrukcja otworu uwzględnia konieczność 

odizolowania poszczególnych warstw wodonośnych przewierconych w trakcie wykonywania otworu, a przede wszyst-

kim głównej użytkowej warstwy wodonośnej. W związku z tym nie istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego połą-

czenia różnych poziomów wodonośnych.  

Roboty geologiczne wykonywane będą zgodnie z przepisami zamieszczonymi w rozporządzeniu Ministra Gospo-

darki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 

Nr 109, poz. 961, ze zmianami2). Prace związane z wykonywaniem projektowanych robót należy wykonywać zgodnie z 

następującymi zaleceniami:  

1. Wszystkie urządzenia techniczne wykorzystywane w trakcie prowadzonych prac wiertniczych muszą być sprawne 

technicznie. Montaż i przygotowanie wiertnicy do pracy należy wykonać zgodnie z instrukcją fabryczną zastosowa-

nego urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny siłowników hydraulicznych i pompy hydrau-

licznej oraz ewentualne wycieki oleju hydraulicznego, które należy niezwłocznie usunąć.  

2. Pracownicy wykonujący prace winni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej (kaski, okulary 

ochronne, obuwie ochronne, rękawice ochronne) – wyposażenie należy dostosować indywidualnie do stanowiska 

pracy. Pracownicy obsługujący urządzenie, którzy wchodzą na maszt wiertnicy winni być wyposażeni w kaski 

ochronne oraz szelki bezpieczeństwa z amortyzatorami, posiadające wymagany certyfikat bezpieczeństwa lub  

deklarację zgodności z normą. 

3. Pracowników wykonujący prace geologiczne należy przeszkolić w zakresie warunków zachowania BHP w trakcie 

prowadzonych robót geologicznych. 

4. W trakcie prac na obiekcie nie wolno palić tytoniu i używać otwartego ognia. 

                                                           
2 Dz.U. Nr 24, poz. 213, 2004 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-
pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 
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5. Urządzenie wiertnicze z silnikiem spalinowym należy wyposażyć w sprawną gaśnicę oraz koc gaśniczy. 

6. Miejsce wykonywania prac wiertniczych należy oznakować. W celu ograniczenia dostępu osób postronnych, strefę 

prowadzonych prac należy wydzielić przez oznakowanie taśmą ostrzegawczą w kolorze biało-czerwonym umoco-

waną na wysokości 0,8÷1 m ponad podłożem gruntowym. 

7. Szczególną uwagę należy zachować w trakcie montażu poszczególnych odcinków rur płuczkowych oraz operowania 

narzędziami wiercącymi. 

8. Ze względu na możliwość występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego (linie elektroenerge-

tyczne, telefoniczne, itp.) wiercenie otworu należy poprzedzić wykopem kontrolnym do głębokości 1,2÷1,5 m ppt 

lub do poziomu nie przemieszczonego gruntu rodzimego. Wykop wykonany zostanie w trakcie montażu siłowników 

hydraulicznych. 

9. W trakcie prowadzonych prac geologicznych do przewidywanej głębokości około 87 m ppt nie przewiduje się dopły-

wu wód podziemnych pod ciśnieniem subartezyjskim względnie artezyjskim.  
 

Po zakończeniu prac geologicznych związanych z realizacją otworu hydrogeologicznego oraz wykonaniu obudowy 

studni oraz przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego, powierzchnia terenu wokół otworu zostanie uporząd-

kowana i zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w projekcie zagospodarowania działki.  
 

6. Prace kameralne 

Wyniki przeprowadzonych prac i badań geologicznych, w tym również wyniki pompowania pomiarowego otworu 

oraz wyniki badań laboratoryjnych próbki wody podziemnej przedstawione zostaną w dokumentacji hydrogeologicznej 

określającej wydajność eksploatacyjną realizowanego otworu studziennego. Dokumentacja opracowana zostanie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U. Nr 291, poz. 1714, 2011 r.).  

Opracowaną dokumentację hydrogeologiczną należy przekazać organowi zatwierdzającemu niniejszy projekt 

prac geologicznych w celu jej przyjęcia.  

W wyniku prac kameralnych opracowana zostanie część tekstowa oraz załączniki graficzne: mapy, karta otworu 

hydrogeologicznego, zestawienia tabelaryczne oraz wyniki badań laboratoryjnych.  
 

7. Kolejno ść wykonywania robót geologicznych – harmonogram prac  

1. Po zatwierdzeniu projektu prac geologicznych, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac terenowych należy 

przedstawić w zgłoszeniu wykonania robót geologicznych w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac terenowych 

do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej: Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w 

Brodnicy, Wójtowi Gminy Bartniczka oraz do Okresowego Urzędu Górniczego.  

2. Pogłębienie otworu należy realizować zgodnie z zakresem określony w przedłożonym projekcie. Czas robót uzależ-

niony od napotkanych warunków geologicznych. 

      Przewidywany czas wykonywania robót terenowych – 16÷20 dni roboczych.  

                                                                                                                                                                                                
Dz.U. Nr 106, poz. 726, 2007 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górni-
czych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. 
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3. W trakcie wiercenia otworu pilotażowego należy pobrać próbki gruntu i wody podziemnej zgodnie z zakresem okre-

ślonym w przedłożonym projekcie prac geologicznych. 

       Przewidywany czas wykonywania robót terenowych –  jw. 

4. Po wykonaniu otworu należy wykonać pompowanie oczyszczające i pompowanie pomiarowe studni. Szczegółowy 

zakres prac określony został w projekcie prac geologicznych i ewentualnie skorygowany zostanie przez dozór  

hydrogeologiczny w zależności od stwierdzonych rzeczywistych parametrów przewierconej warstwy wodonośnej. 

       Przewidywany czas wykonywania robót terenowych – 4÷5 dni roboczych.  

5. Pobrane próbki wody podziemnej należy niezwłocznie przekazać do badań laboratoryjnych w celu wykonania anali-

zy fizyko-chemicznej w zakresie określonym w części tekstowej projektu. 

       Przewidywany czas wykonywania badań laboratoryjnych – 6÷8 dni roboczych.  

6. Wykonać pomiary geodezyjne – niwelacja miejsca lokalizacji otworu, płyty nastudziennej oraz ewidencja geodezyjna 

trasy rurociągu i kabli zasilania elektrycznego zostanie zewidencjonowana po zakończeniu prac budowlanych. 

      Przewidywany czas wykonywania robót terenowych – 1 dzień roboczy. 

7. Prace kameralne, zestawienie wyników prac terenowych i badań laboratoryjnych, opracowanie dokumentacji hydro-

geologicznej: części tekstowej oraz załączników graficznych. Przewidywany czas realizacji – 7÷10 dni roboczych. 

8. Przekazanie dokumentacji hydrogeologicznej w terminie 30 dni od zakończenia robót terenowych do właściwego 

terytorialnie organu administracji geologicznej.  

 

8. Wnioski i zalecenia 

1. W przedstawionym do zatwierdzenia projekcie prac geologicznych zaprojektowano niezbędny zakres prac w celu 

pogłębienia istniejącego otworu hydrogeologicznego Nr 1A. Ujęcie zlokalizowane jest w granicach działki Nr 443/1 

położonej na gruntach miejscowości Grążawy, Gmina Bartniczka. Użytkownikiem bezpośrednim ujęcia jest inwe-

stor prac i badań geologicznych:  

Urząd  Gminy  Bartniczka 
87-321 Bartniczka,  ul. Brodnicka Nr 8 

 

2. Zgodnie z przedłożonym do zatwierdzenia projektem robót geologicznych planowane jest pogłębienie istniejącego 

otworu Nr 1A do głębokości około 87 m ppt. Konstrukcję techniczną zamieszczono na załączniku Nr 3.  

3. Szczegółowy zakres opróbowania otworu, badań laboratoryjnych oraz pompowania oczyszczającego i pomiarowego 

określony został w części tekstowej przedstawionego do zatwierdzenia projektu.  

4. Prace geologiczne, których zakres przedstawiono w niniejszym projekcie, należy prowadzić pod nadzorem upraw-

nionego hydrogeologa.  

6. Przedłożony projekt robót geologicznych wykonano w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. należy przedłożyć we  

właściwym terytorialnie i kompetencyjnie organie administracji geologicznej, w celu jego zatwierdzenia.  

7. Zgodnie z art. 124, ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 115, poz. 1229 ze zmianami – tekst jednolity) „od-

prowadzenie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych” nie wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

8. W zależności od wykształcenia litologicznego przewierconych osadów wnioskuje się o upoważ-

nienie geologa dozoru do korygowania projektu prac geologicznych w zakresie czasu pompo-



Projekt robót geologicznych:  ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych 
Grążawy,  Gmina Bartniczka  – ujęcie gminne –  otwór eksploatacyjny Nr 1A 

 

14 

HYDROS 

wania oczyszczającego i pomiarowego otworu oraz głębokości całkowitej otworu w zakresie do 

20 % głębokości projektowanej, w zależności od rzeczywistych warunków geologicznych i  

hydrogeologicznych stwierdzonych w czasie jego wiercenia. 

9. Wyniki prac przedstawione zostaną w formie dokumentacji hydrogeologicznej określającej wydajność eksploatacyjną 

otworu studziennego, zawierającej wyniki prac geologicznych związanych z wykonaniem studni eksploatacyjnej. 

Dokumentacja opracowana zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w 

sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U. Nr 291, poz. 1714, 2011 r.) i przesłana 

do organu zatwierdzającego projekt prac geologicznych. 

10 godnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981, 2011 r.) inwesdtor 

prac wnioskuje się o zatwierdzenie przedstawionego projektu robót geologicznych na czas oznaczony, tj. na okres 3 

lat od daty wydania decyzji zatwierdzającej projekt.  
 

 

*               *              * 
 

 
 
 

9. Materiały wykorzystane w opracowaniu  
1. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalający wydajność eksploatacyjną  studni zastępczej nr 1a ujmują-

cej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia gminnego  w miejscowości Grążawy, Gm. 

Bartniczka. FPK Hydros, 2007 r. 

2. Materiały archiwalne Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: profile archi-

walnych otworów hydrogeologicznych i badawczych 

3. Niewiarowski W., Pasierbski M., Tomczak A.. - Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000; A - mapa utworów 

powierzchniowych, ark. Toruń, Wyd. Geol., Warszawa, 1978 r. 

4. Wilczyński A. - Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000; B - mapa bez utworów czwartorzędowych, ark. Toruń, 

Wyd. Geol. 1978 r. 

5. Wilczyński A., Dmoch I. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, ark. Toruń, 1983 r. 

6. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 00, ark. 285 – Brodnica, ark. 286 – Górzno, PIG, Warszawa 

7. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. 285 - Brodnica, ark. 286 - Górzno, PIG, Warszawa  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych. (Dz.U.  

Nr 153, poz. 1777, 2001 r.) 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2010, Nr 72, poz. 446). 
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Spis   załączników 

 

Załącznik  Nr: 
 

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: 10 000  
      Grążawy, Gm. Bartniczka – lokalizacja gminnego ujęcia wody  
 

  2. Plan sytuacyjno-wysokościowy  w skali 1: 500, Jastrzębie, Gm. Bartniczka  
      lokalizacja projektowanego otworu  

 

 3. Projekt geologiczno-techniczny otworu hydrogeologicznego  
     Grążawy, Gm. Bartniczka – otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny: studnia Nr 1A  

 

4.1 Mapa podziału hydrograficznego Polski w skali 1: 50 000  
      Grążawy, Gm. Bartniczka – lokalizacja miejsca projektowanych robót geologicznych  
4.2 Objaśnienia do mapa podziału hydrograficznego Polski w skali 1: 50 000  
 

5.1 Szkic geomorfologiczny w skali 1: 50 000 , ark. 285 – Brodnica, ark. 286 – Górzno  
      Grążawy, Gm. Bartniczka – lokalizacja miejsca projektowanych robót geologicznych  
5.2 Szkic geomorfologiczny; objaśnienia  
      wg Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. Górzno (286)  
 

6.1 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 , ark. ark. 286 – Górzno  
      Grążawy, Gm. Bartniczka – lokalizacja miejsca projektowanych robót geologicznych  
6.2 Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. 286 – Górzno  
6.3 Przekrój geologiczny, wg Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 500 000, ark. ark. 286 – Górzno  
      lokalizacja projektowanego ujęcia: Gotec Polska Sp. z oo., Jastrzębie, Gm. Bartniczka  
 

7.1 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000; wycinek mapy głównej  
       ark. 286 – Górzno , 2002 r., PIG, Warszawa – lokalizacja miejsca projektowanych robót geologicznych  
      Grążawy, Gm. Bartniczka – lokalizacja miejsca projektowanych robót geologicznych  
7.2 Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. 286 – Górzno  
7.3 Przekrój hydrogeologiczny II – II  
       wg Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. 286 – Górzno  
 

  8. Schemat obudowy studni Nr 1 (projekt):  Grążawy, Gm. Bartniczka  
 

  9. Pol-Bud:  rury i filtry studzienne z tworzyw sztucznych – PCV  
 

10. Grążawy: wypis z rejestru gruntów  
 


