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Karta informacyjna przedsięwzięcia 
zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz.U. z 2021 r.,  poz. 2373) 
 

Nazwa zadania: 

„Budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu”. 

 

1) rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

  Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Jastrzębie, na działce nr 57/2, obręb Jastrzębie, gmina Bartniczka, powiat brodnicki,          

woj. kujawsko-pomorskie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku stacji uzdatniania 

wody, 2 studni głębinowych, dobranie układu technologicznego uzdatniania wody, budowę 

dwóch zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności około 150 m3 każdy, instalację 

odstojnika wód popłucznych, wykonanie wylotu wód popłucznych do rowu.  

  Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie w etapach, na bazie projektowanych otworów 

studziennych Nr 1 i Nr 2, studni głębinowych tj. montaż obudów studziennych typu 

„LANGE” i pomp służących do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o 

zdolności poboru 50m3/h w każdej ze studni. Otwory studzienne wykonane zostaną do 

głębokości 96 m p.p.t.  

  Na początku zostanie wykonany otwór studzienny Nr 1, w którym zostanie zainstalowana 

tymczasowo pompa głębinowa, w celu ustalenia możliwości zasobowej ujęcia oraz poboru 

próbek wody z warstwy wodonośnej do badań jakościowych. Pompa zostanie usunięta z 

otworu. W terminie późniejszym otwór studzienny Nr 1 zostanie zabudowany obudową 

studzienną oraz zainstalowana zostanie pompa do poboru wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi o zdolności poboru 50m3/h. Następnie, w późniejszym okresie, zostanie 

odwiercony otwór studzienny Nr 2, na bazie którego wykonana będzie studnia głębinowa    

Nr 2 tj. montaż obudowy studziennej typu „LANGE” i pompy służącej do poboru wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi o zdolności poboru 50m3/h. 
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  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), 

planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, do których zalicza się zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 urządzenia lub 

zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód 

podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie 

mniejszej niż 10 m3 na godzinę. 

Gmina Bartniczka, boryka się z problemem zaopatrzenia mieszkańców gminy w 

wodę. Będąc właścicielem działki nr 57/2 obręb 0005 Jastrzębie, zdecydowała się na budowę 

nowego ujęcia wody podziemnej w Jastrzębiu. Decyzja ta została podjęta po wcześniejszym 

rozpoznaniu warunków geologiczno – hydrogeologicznych otworem rozpoznawczym  nr 1R 

wykonanym na  przedmiotowej działce. Przeprowadzone badania wykazały występowanie 

warstw wodonośnych o korzystnych parametrach i nadających się do wykorzystania przez 

ujęcie.  

  Celem planowanej inwestycji jest zapewnienie dostaw wody o jakości odpowiadającej 

wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). 

  Miejscowość Jastrzębie położona jest w gminie Bartniczka. Obecnie na przedmiotowej 

działce znajduje się odwiercony otwór rozpoznawczy, brak innych zabudowań. 

Planowane przedsięwzięcie (m.in. studnie głębinowe, budynek SUW, odstojnik popłuczyn, 

rurociągi wody surowej i uzdatnionej, zbiorniki retencyjne, zbiornik bezodpływowy) 

realizowane będzie na działce nr ewid. dz. nr 57/2 położonej w m. Jastrzębie, obręb 

Jastrzębie,  gmina Bartniczka, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie. Wylot wód 

popłucznych do rowu wykonany zostanie na działce nr 5/3 obręb Jastrzębie, gmina 

Bartniczka. Rurociąg wód popłucznych przechodzić będzie przez działkę nr 18. 

Zakres robót planowanego przedsięwzięcia:       

• wykonanie studni głębinowych nr 1 i nr 2, 

• dobór pomp głębinowych, 

• dobór obudów studni, 

• wybudowanie budynku technicznego stacji uzdatniania wody, 

• dobór układu technologicznego, 

• dobór urządzeń technologicznych, 

• dobór automatyki dla urządzeń technologicznych, 
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• wykonanie instalacji wewnętrznych, 

• dobór rurociągów zewnętrznych, 

• dobór odstojnika popłuczyn z pompą, 

• wykonanie wylotu wód poplucznych, 

• dobór zbiorników retencyjnych, 

• wykonanie ogrodzenia terenu stacji uzdatniania z bramą wjazdową i furtką, 

• wykonanie nowych nawierzchni dojazdowych oraz chodników, 

• wykonanie oświetlenia terenu stacji. 

     Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego.  

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10. Zgodnie z Art. 74 ust. 1a ustawy z dnia          

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2020 r., poz. 283 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6. (wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i 

budynków). 

obsługa komunikacyjna:  

• lokalizacja wjazdu i wyjazdu: wjazd i wyjazd z terenu ujęcia odbywał się będzie z istniejącej 

drogi gminnej - działka nr 18. 

• ilość samochodów osobowych: okresowo 1  szt/dobę,  

1.1. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego -  uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. 

 Na terenie planowanej inwestycji nie zlokalizowano obszarów wodno-błotnych, 

innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia 

rzek. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie 

 Nie występują. 
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c) obszary górskie lub leśne 

 Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, ani górskie. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych  

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną, w 

tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochronną, w tym 

obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

 Przedsięwzięcie nie jest położone na terenach objętych formami ochrony przyrody.  

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia 

 W obrębie planowanej inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

 W obrębie inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

h) obszary przylegające do jezior 

 Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach przyległych do jezior. 

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,      

 W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary 

ochrony uzdrowiskowej.   

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych       

Nr JCWPd: 39, region wodny Dolnej Wisły. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – rozporządzenia 

Rady Ministrów z 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) stan ilościowy 

oraz chemiczny jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Ogólna ocena stanu JCWPd 

-  dobry. 

Celem środowiskowym wyznaczonym w ww. rozporządzeniu dla jednolitej części wód 

podziemnych jest dobry stan ilościowy i chemiczny.  



 5  

Zgodnie z Art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) 

celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:  

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

       Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 

października 2019r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (DZ. U. z 2019r, poz. 2148) określa: 

1) klasyfikację elementów fizykochemicznych; 

2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego; 

3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych; 

4) sposób prezentacji ich stanu; 

5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu; 

6) wartości progowe będące normami jakości środowiska.  

Według § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia dobrym stanem chemicznym jednolitej części wód 

podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4, jest taki stan chemiczny, w którym są spełnione 

następujące warunki: 

1) stężenia substancji zanieczyszczających nie wykazują efektów dopływu wód słonych 

ani innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych, 

2) stężenia substancji zanieczyszczających nie przekraczają norm jakości ustalonych dla 

wód podziemnych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi, 

3) poziom stężenia substancji zanieczyszczających nie może prowadzić do: 

a) nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych pozostających w bezpośrednim związku hydraulicznym z 

wodami podziemnymi,    

b) obniżenia jakości chemicznej lub ekologicznej jednolitych części wód 

powierzchniowych, o których mowa w lit. a,  

c) powstawania znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio 

zależnych od wód podziemnych, 

4) zmiany w przewodności elektrolitycznej nie wskazują na dopływ wód słonych ani 

innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na stan ilościowy wód podziemnych oraz nie wpłynie na 

zmianę stanu chemicznego wód podziemnych, oraz na zmianę klasy jakości wód 
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podziemnych, ponieważ przedsięwzięcie nie jest związane z ingerencją w wody podziemne. 

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na wody podziemne. Przedsięwzięcie jest 

zgodne z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” – 

rozporządzenia Rady Ministrów z 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). 

W związku z realizacją przedsięwzięcia oraz eksploatacją nie nastąpi ryzyko nieosiągnięcia 

celów środowiskowych zawartych w ww. planie. 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych  

rzecznych: 

Nazwa JCWP: Pisia 

Europejski kod JCWP: PLRW200017287449 

Region Wodny Dolnej Wisły  

Status JCWP: NAT 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – 

rozporządzenia Rady Ministrów z 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.) 

stan/potencjał JCWP został określony jako umiarkowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jako zagrożona. Stan ogólny zły. Termin osiągnięcia celów 

środowiskowych 2027. 

Celem środowiskowym dla omawianej jednolitej część wód powierzchniowych rzecznych 

w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny, natomiast w zakresie stanu 

ekologicznego jest dobry stan ekologiczny.  

Zgodnie z Art. 56. ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2233) celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych 

niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu 

ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i 

dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu 

ekologicznego i stanu chemicznego. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 

października 2019r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

(DZ. U. z 2019r, poz. 2149) określa elementy jakości dla klasyfikacji: 
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- stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach 

przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, 

- potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia planowane przedsięwzięcie nie wpłynie 

na elementy biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne jednolitych części wód 

powierzchniowych, gdyż przedsięwzięcie nie jest związane z ingerencją w wody 

powierzchniowe. W związku z realizacją przedsięwzięcia oraz eksploatacją nie nastąpi ryzyko 

nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  

Wisły.  

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

       Zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów 

studziennych nr 1 i 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości 

Jastrzębie” wykonanym przez mgr Bożena Płutniak, Ostróda, sierpień 2021 r., pod względem 

morfologicznym, omawiany teren badań, jest położony w obrębie Pojezierza Dobrzyńskiego 

będącego mezoregionem Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego. Teren ten znajduje się w 

jego północno - wschodniej części. Formy urzeźbienia wysoczyzny powstały w fazie 

poznańskiej i subfazie kujawsko – dobrzyńskiej zlodowacenia wiślanego i są dosyć 

zróżnicowane.  

W rejonie projektowanych badań występuje wysoczyzna morenowa płaska, która  jest 

tu mało urozmaicona. Rzędne terenu mają wartość od około 133 do 142 m n.p.m. Działka, na 

której  planuje się realizacje przedsięwzięcia charakteryzuje się rzędnymi od 132 do 138 m 

n.p.m. 

Wykonanym wierceniem rozpoznawczym nr 1R zostało potwierdzone dotychczasowe 

rozpoznanie. W profilu geologicznym  występują na przemian gliny zwałowe i  piaski o 

różnej granulacji. Miąższości poszczególnych warstw są bardzo zróżnicowane, od około 0,5 

do 13,5 m. Łączna miąższość utworów gliniastych wyniosła 44,3 m natomiast piaszczystych 

54,2 m. W dolnej części profilu geologicznego stwierdzono występowanie wkładek mułku (1 

m miąższości ) oraz iłu (0,5 m).  

Dotychczasowe rozpoznanie budowy geologicznej w rejonie miejscowości Jastrzębie 

sięgało 54 m w obrębie utworów czwartorzędowych. 
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W profilach geologicznych archiwalnych wierceń dominują gliny zwałowe, które są 

przewarstwiane utworami piaszczystymi o niewielkiej miąższości – 2 do 5 m. 

W rejonie Jastrzębia dotychczas zostały rozpoznane dwie warstwy wodonośne 

poziomu czwartorzędowego. Zostały one ujęte do eksploatacji otworami studziennymi na 

terenie wsi. 

     Strop pierwszej warstwy występuje na głębokości około 27,5 m (otwór byłego Ośrodka 

Zdrowia). Tworzą ją piaski drobnoziarniste a jej miąższość jest niewielka, tylko 2 m.  

Zwierciadło wody napięte stabilizuje się na głębokości 2,6 m p.p.t., tj. na rzędnej 132,4 m 

n.p.m. Warstwa charakteryzuje się niekorzystnymi parametrami hydrogeologicznymi. 

Współczynnik filtracji ma wartość 0,045 m/h (0,0000125 m/s) a wydatek jednostkowy - 0,15 

m3/h/1mS. 

Druga warstwa występuje w przedziale 40,0 – 51,6 m p.p.t. Warstwę tworzą piaski 

drobno i średnioziarniste. Ich miąższość wynosi od około 4 m (Szkoła) do 5 m (były SKR).  

Zwierciadło wody napięte stabilizuje się około 26,5 - 26,6 m  p.p.t, tj. na rzędnych 

110,2 – 114,9 m n.p.m. Współczynnik filtracji ma wartość od 0,63 do 0,66 m/h (0,000175 – 

0,000183 m/s) a wydatki jednostkowe wynoszą 0,66 i 2,4 m3/h/1mS.  

Takie parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej są również niekorzystne i 

warstwa taka nie nadaje się do ujęcia dla celów komunalnych. 

Wykonanym wierceniem rozpoznawczym nr 1R stwierdzono wystąpienie kolejnych 

dwóch warstw wodonośnych poziomu czwartorzędowego. Jedna z nich występuje w 

przedziale głębokości 65 – 70 m. Tworzą ją piaski różnoziarniste z domieszką żwiru 

(pospółka). Współczynnik filtracji określony na podstawie badań granulometrycznych ma 

wartość k = 0,000208 m/s tj. 0,75 m/h. 

 Strop drugiej warstwy występuje na głębokości 79 m. Tworzą ją piaski średnioziarniste. 

Miąższość warstwy wynosi 13,5 m. Współczynnik filtracji określony również w oparciu o 

badania granulometryczne wynosi k = 0,0000772 m/s tj. 0,28 m/h.  

Przewiduje się, że otwory zostaną odwiercone do głębokości 96 m, ujmując do eksploatacji 

czwartorzędowy poziom wodonośny występujący w przelocie 65 – 92,5 m p.p.t. 

Profil geologiczny otworu studziennego Nr 1 i Nr 2 przedstawia się następująco: 

0,0÷0,3 gleba, 

0,3÷3,0 glina zwałowa 

3,0÷6,0 żwir i otoczaki zaglinione 

6,0÷13,0 glina zwałowa 

13,0÷15,0 piasek drobnoziarnisty 
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15,0÷17,0 glina zwałowa 

17,0÷22,0 piasek średnioziarnisty 

22,0÷30,0 glina zwałowa 

30,0÷40,0 piasek drobnoziarnisty 

40,0÷45,0 glina zwałowa 

45,0÷50,0 piasek średnioziarnisty 

50,0÷53,0 mułek 

53,0÷65,0 glina zwałowa z możliwym przewarstwieniem iłu 

65,0÷70,0 piasek różnoziarnisty ze żwirem 

70,0÷80,0 glina zwałowa 

80,0÷92,0 piasek średnioziarnisty 

92,0÷96,0 glina zwałowa  

 

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

 

 Powierzchnia działki nr 57/2, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 

0,7374 ha. Obecnie na terenie działki nie znajdują się żadne zabudowania, wykonany jest 

tylko otwór rozpoznawczy 1R. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości po realizacji 

przedsięwzięcia w ogrodzeniu wyniesie około 0,2670 ha. Teren działki stanowi obszar rolny 

RIVa, RV. Na działce znajduje się niewielkie zakrzewienie. Inwestycja nie wymaga wycinki 

drzew ani krzewów. Po zakończeniu robót teren zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do 

pierwotnego. Teren przewidywanego ujęcia przeznaczony będzie jako obiekt ujmujący wody 

podziemne do zaopatrzenia mieszkańców w wodę zdatną do spożycia.  

Za ogrodzeniem w zasięgu oddziaływania planowanych prac tereny zielone to głównie 

tereny rolne. Wśród roślinności wysokiej występują pojedyncze drzewa liściaste. Roślinność 

średnią stanowią nieliczne krzewy. Na terenach rolnych uprawia się zboże i rośliny okopowe.  

 

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

 

  Na bazie projektowanych otworów studziennych Nr 1 i Nr 2 zostaną w etapach wykonane 

urządzenia wodne służące do poboru wód podziemnych (zainstalowanie pomp głębinowych 
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oraz obudów studziennych). W nowych studniach głębinowych Nr 1 i Nr 2 zostaną 

zainstalowana pompy o zdolności poboru wody 50 m3/h. 

Pompa wyposażona będzie w urządzenie kontrolno-zabezpieczające, w celu zabezpieczenia 

przed przeciążeniem, suchobiegiem, uszkodzeniem silnika.  

  W studniach wykonana zostanie obudowa studni typu „Lange” wraz z orurowaniem oraz 

armaturą odcinająca i pomiarową.  

Obudowa wykonana z laminatu poliestrowego na podstawie o konstrukcji stalowej w osłonie 

z laminatu poliestrowo-szklanego. Obudowa wyposażona jest w komplet armatury i urządzeń  

pomiarowych, w skład których wchodzi: głowica studni, wodomierz śrubowy, przepustnica 

zaporowa bezkołnierzowa z dźwignią ręczną, zawór zwrotny bezkołnierzowy, ciśnieniomierz 

oraz kurek do poboru próbek wody. Pokrywa obudowy wyposażona jest w wentylację, 

urządzenie do ogrzewania w wypadku  postoju pompy głębinowej, skrzynkę elektryczną  do 

przyłączenia kabli zasilających i sterowniczych oraz w zamek zabezpieczający obudowę 

przed osobami postronnymi. Zastosowana obudowa zapewnia dogodny dostęp do całości 

armatury z powierzchni terenu, bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i 

wyjmowania pompy, utrzymanie czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się 

wody opadowej i gruntowej do wnętrza obudowy. Obudowę należy posadowić na wylewce z 

betonu B15 grubości, co najmniej 10 cm. 

Opis realizacji naziemnej obudowy typu „Lange”. 

  Zostanie zainstalowana obudowa nadziemna typu „Lange”. Wokół obudowy wykonana 

zostanie nawierzchnie ze spadkiem 2%, z kostki betonowej. Obudowę montuje się na 

uprzednio wykonanym podłożu z betonu, które jest niezbędne do zapewnienia prostopadłego 

usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem podłoża na 

pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec z rury PVC lub blachy, 

który po wylaniu podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających pionowy 

odcinek rury wodociągowej. Można również łupiny ocieplające montować bezpośrednio na 

pionowym odcinku rurociągu wodnego bez otworu przejściowego wykonanego z rury PVC 

lub blachy. Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej 

mogą wystawać ponad podłoże betonowe nie więcej niż 50 mm. Po ustawieniu obudowy na 

podłożu wystający odcinek rury osłonowej studni znajdzie się w otworze podstawy pod 

głowicą, a wystający odcinek ocieplenia rury wodociągowej w drugim otworze podstawy. Po 

zakotwiczeniu podstawy do podłoża betonowego krawędź styku otworu podstawy 

znajdującego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym. 
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  Wykonane zostaną dwa zbiorniki retencyjne w celu wyrównania różnicy między ilością 

wody dostarczonej ze studni, a rozbiorem wody z sieci wodociągowej, zapewnienia 

dostatecznej ilości wody na cele p.poż., odciążenia układu technologicznego. Do 

magazynowania wody pitnej dobrano dwa stojące, jednokomorowe zbiorniki o objętości 

około V = 150 m3 każdy, usytuowane na zewnątrz stacji. 

  Zostanie wykonany odstojnik wód popłucznych wyposażony w pompę zatapialną do 

odpompowywania wody nadosadowej po okresie sedymentacji. Przyjęto zamknięty odstojnik 

popłuczyn o objętości  około 25 m3.  

  Wody popłuczne będą odprowadzane do pobliskiego rowu znajdującego się na działce    

nr 5/3 poprzez projektowany wylot. 

       Budynek SUW projektowany jest jako budynek murowany, wolnostojący, 

niepodpiwniczony z częścią  technologiczną i pomocniczą. W części pomocniczej będą 

znajdować się: pomieszczenie dyżurki, umywalni, wc, pomieszczenie agregatu i chlorownia. 

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi. Wentylacja grawitacyjna poprzez 

nawietrzaki podokienne oraz wywietrzaki dachowe i kanały wentylacyjne kominowe. Do 

budynku będzie prowadził dojazd (droga z kostki prefabrykowanej) oraz dojście w postaci 

chodnika betonowego. 

  Urządzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajność Q=50m3/h. Proces 

technologiczny uzdatniania wody polegał będzie na pompowaniu wody ze studni głębinowej, 

poprzez zestaw napowietrzający ciśnieniowy do złoża kwarcowo-odżelaziająco-

odmanganiającego. Po wytrąceniu żelaza i manganu na filtrach, woda kierowana jest do 

zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika woda pompowana jest przez zestaw pompowy (pompy 

II stopnia) do sieci. Stacja będzie pracowała całkowicie automatycznie, sterowana 

sterownikiem mikroprocesorowym. Sterownik będzie zapewniał automatyczne działanie 

procesów filtracji oraz płukanie filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni 

głębinowych, lub upłynięciu określonej ilości dni, sterownik realizuje automatycznie cały 

proces płukania, ze wskazaniem na okres nocy. 

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego: 

 aeracja – napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 

180 sekund przed każdym stopniem uzdatniania, ilość powietrza 10% ilości wody, 

 filtracja dwustopniowa – odżelazianie i odmanganianie na złożu kwarcowym i 

katalitycznym z prędkością filtracji vf<9,0 m/h,  

 retencja wody w zbiornikach retencyjnych 
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 pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej 

Zestawienie urządzeń technologicznych: 

- zestaw napowietrzający - aeratory 

- zespół filtracyjny: odżelaziacze i odmanganiacze 

- dmuchawa – 1 szt. 

- sprężarka - 1 szt. 

- zestaw hydroforowy  

- pompa płuczna 

- chlorator  

  W razie potrzeby przeprowadzana będzie dezynfekcja wody podawanej do sieci za 

pomocą dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody prowadzony będzie 

roztworem podchlorynu sodu 3% za pośrednictwem pompy dozującej współpracującej z 

nadajnikiem impulsów.  

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

  Nie brano pod uwagę innych wariantów przedsięwzięcia.  

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie: 

-  50 m3/h (po wykonaniu inwestycji),  

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

• elektryczną około 100,0 kW. 

 

6) rozwiązania chroniące środowisko: 

Faza budowy: 

  W trakcie prac budowlanych wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz emisją 

spalin. Spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu na terenie budowy. W trakcie realizacji 

przedsięwzięcia zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.  

Oddziaływanie to będzie krótkoterminowe i ustanie po zakończeniu prac. Inwestycja nie 

spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony środowiska, poza stosunkowo niewielkimi i 

okresowymi uciążliwościami związanymi z jej budową. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma konieczności wycinki drzew, ani 

krzewów.  

Na terenie inwestycji nie występują drzewa. 
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  Przed przystąpieniem do prac sprawdzona zostanie szczelność zbiorników paliwowych w 

celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelności i zapobieżeniu potencjalnemu 

zanieczyszczeniu gruntów i wód gruntowych paliwem, olejami.      

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta i 

zdeponowana, a po zakończeniu prac przeznaczona do ponownego wykorzystania na terenie 

budowy lub do wywozu na miejsce wskazane przez Inwestora w celu jego dalszego 

wykorzystania.  

Woda wykorzystywana na terenie budowy będzie pochodziła z wodociągu gminnego.  

Miejsce lokalizacji zaplecza socjalnego budowy, bazy transportowej, składu 

materiałów budowlanych i tymczasowego gromadzenia odpadów oraz miejsca deponowania 

mas ziemnych i wierzchniej warstwy gleby zlokalizowane będzie na terenie przedmiotowej 

działki.  

Zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Należy utrzymywać w 

czystości teren zajęty na czas realizacji inwestycji oraz teren wokół inwestycji. Sposoby 

magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich 

wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, powietrze itp.), dlatego 

na placu budowy urządza się składowiska otwarte lub półzamknięte. Rury składowane będą 

na równym, gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach na 

drewnianych paletach, w razie potrzeby pod plandekami. Materiały sypkie (cement itp.), 

przechowywane będą w szczelnych opakowaniach. Po zakończeniu prac teren zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego.   

  Planowany zakres prac zachowuje stan istniejącego terenu i nie powoduje niekorzystnego 

oddziaływania na tereny sąsiadujące.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia 

technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: wiertnica, dźwig 

budowlany, żuraw samojezdny, koparka, spycharka, agregat prądotwórczy (po 1 szt.) oraz 

środki transportu dowożące materiały budowlane - samochody samowyładowcze. 

Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości 

wynikające z emisji hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące 

budowę SUW w m. Jastrzębie. Nie ma praktycznie możliwości stosowania zabezpieczeń 

akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie 

budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i 

w nienagannym stanie technicznym. Dla etapu realizacji inwestycji podstawowym sposobem 
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ograniczenia hałasu będzie prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej przy użyciu 

sprzętu sprawnego technicznie, co spowoduje, że prace te nie będą wpływały na warunki 

akustyczne w środowisku. Zmiana klimatu akustycznego będzie jednak miała charakter 

czasowy (na czas prowadzenia robót), nie kumulujący się w środowisku i lokalizujący się 

wokół raczej skupionego placu robót. Ruch maszyn budowlanych i samochodów będzie się 

odbywał tylko w porze dnia (6.00÷22.00).  

 

Realizacja omawianej inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska przy 

spełnieniu między innymi następujących warunków: 

- teren budowy zostanie zabezpieczony w urządzenia sanitarne i wodę dla osób zatrudnionych 

na budowie, będzie ogrodzony, a także wyposażony w napisy ostrzegawcze, uwzględniając 

przepisy sanitarno-higieniczne i bhp, 

- prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej, poza godzinami nocnymi (22.00-

6.00), co spowoduje ograniczenie uciążliwości akustycznej oraz emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, 

- na etapie realizacji inwestycji zapewniony zostanie dobry stan techniczny sprzętu 

budowlanego i środków transportu oraz prawidłowa ich eksploatacja, 

- sprzęt pracujący na budowie będzie spełniał określone normy dotyczące emisji hałasu i 

spalin z silników, nie przekraczających dla niego norm technicznych, 

- sprzęt będzie w dobrym stanie technicznym, a jego oddziaływanie na środowisko nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

- na terenie inwestycji, wyznaczone zostanie miejsce na gromadzenie odpadów powstających 

w czasie budowy (m.in. złom, folia z opakowań elementów budowlanych i innych), 

- odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane i magazynowane w 

specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a następnie odbierane z terenu budowy 

przez firmy posiadające stosowne zezwolenia, 

- w przypadku stosowania materiałów sypkich, ich pylenie będzie ograniczane poprzez 

stosowanie plandek, osłon i silosów do magazynowania materiałów pylących, pojazdy 

opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z placu budowy będą czyszczone z 

ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów,   

- ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego, którego zawartość będzie regularnie usuwana przez uprawnione podmioty, 

- przed rozpoczęciem prac budowlanych, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta i 

zdeponowana, a po zakończeniu prac rozplantowana lub wywieziona do ponownego 
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wykorzystania, 

- nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego substancjami 

ropopochodnymi; jednakże w przypadku pojawienia się plam substancji ropopochodnych, 

ziemia zostanie wywieziona do utylizacji, a na jej miejsce przywieziona inna; nie przewiduje 

się utwardzenia terenu budowy, 

- na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien 

posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: 

paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów),   

- należy do minimum zmniejszyć pylenie w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie 

budowy takich materiałów jak: cement i wapno w workach i silosach, 

- należy przestrzegać, aby w minimalnym stopniu spowodować zmiany klimatu akustycznego 

w trakcie budowy w wyniku pracy betoniarek, koparek, agregatów prądotwórczych, sprężarek 

i innych urządzeń znajdujących się na budowie. Należy używać sprzętu o parametrach hałasu 

nie wykraczających ponad normy określone przez producenta urządzeń.   

- w momentach przestoju będą wyłączane silniki maszyn, aby nie powodować wzrostu emisji 

spalin i hałasu, 

- po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu 

zbliżonego do pierwotnego. 

 

W celu wyeliminowania zagrożenia śmiertelności małych zwierząt na etapie prowadzenia 

wykopów ziemnych podjęte będą działania zabezpieczające, polegające na: 

- kontrolowaniu światła wykopów przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich 

zasypaniem pod kątem obecności zwierząt, 

- odławianiu uwięzionych zwierząt w świetle wykopów i przenoszeniu do miejsc 

bezpiecznego ich dalszego bytowania, 

- zastosowaniu siatki zabezpieczającej przed przedostawaniem się zwierząt do światła 

wykopów w sytuacji długotrwałego okresu otwarcia wykopu.  

 

Wykonanie studni głębinowych prowadzone będzie zgodnie z zatwierdzonym „Projektem 

robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów studziennych nr 1 i 2 na terenie gminnego 

ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jastrzębie” wykonanym przez mgr Bożena 

Płutniak, Ostróda, sierpień 2021 r. 
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W związku z projektowanymi robotami geologicznymi nie przewiduje się 

negatywnego wpływu na środowisko i powstania jakichkolwiek szkód. W rejonie tym nie ma 

obiektów ograniczających wykonywanie robót geologicznych. 

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem otworu teren wokół zostanie 

uporządkowany. 

Faza eksploatacji: 

  Wszystkie obiekty będą wykonane z materiałów nie stanowiących zagrożenia dla 

środowiska gruntowo-wodnego. Obiekty będą w dobrym stanie technicznym, posiadać będą 

odpowiednie atesty. Usterki będą na bieżąco usuwane. Konserwacja urządzeń prowadzona 

będzie przez specjalistyczną firmę. 

  Urządzenia będą podlegać okresowemu przeglądowi (wg instrukcji producenta). Będą 

pobierane próbki do okresowego badania wody surowej i uzdatnionej. Wszystkie urządzenia 

mające kontakt z wodą będą posiadały atest PZH. 

  Urządzenia emitujące hałas będą umieszczone w budynku technicznym, przez co hałas 

nie będzie odczuwalny na zewnątrz i nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu 

określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). Najbliżej położony teren zabudowy 

mieszkaniowej znajduje się w odległości około 200 m od projektowanej stacji uzdatniania 

wody w kierunku południowo-zachodnim.  

Wpływ zamierzenia na wody powierzchniowe. 

  W zasięgu zamierzonego wykonania prac budowlanych brak wód powierzchniowych, na 

które przedsięwzięcie by oddziaływało.   

  Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a 

następnie wywożone przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia.  

  Wody popłuczne będą odprowadzane do odstojnika wód popłucznych, a następnie po 

procesie sedymentacji, odprowadzane do rowu poprzez projektowany wylot. Osad 

nagromadzony w odstojniku wywożony będzie okresowo na oczyszczalnie ścieków.  

Oczyszczone wody popłuczne wprowadzane będą do rowu o stężeniach zanieczyszczeń 

nie przekraczających następujących wartości:  

- zawiesiny ogólne 35,0 mg/dm3 

- żelazo ogólne 10,0 mg Fe/dm3 
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Stwierdza się, iż planowane zamierzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody 

powierzchniowe, ponieważ nie jest związane z ingerencją w wody powierzchniowe. 

 

Wpływ przedsięwzięcia  na wody podziemne. 

Prace budowlane nie będą miały wpływu na zmianę stanu chemicznego wód 

podziemnych oraz na zmianę klasy jakości wód podziemnych.  

Badania fizykochemiczne jakości wody wykazały przekroczenie dopuszczalnych 

wartości związków żelaza oraz manganu. W związku z tym, jakość wody nieuzdatnionej nie 

spełnia wymagań normy dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Z otrzymanych wyników badań wody surowej wynika, 

że przed spożyciem woda ta powinna być poddana uzdatnianiu. Proces uzdatniania ma 

polegać na filtracji napowietrzonej wody przez złoże kwarcowe i katalityczne – odżelaziająco 

– odmanganiąjące. Prawidłowa eksploatacja urządzeń do poboru i uzdatniania wody nie 

wpłynie na zmianę stanu chemicznego wód podziemnych oraz na zmianę klasy jakości wód 

podziemnych. Nie przewiduje się zmian jakości wód podziemnych pod wpływem eksploatacji 

ujęcia.  

Wody na ujęciu pobierane będą zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi zasobami 

eksploatacyjnymi ujęcia. 

 

Przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze.  

  Najbliżej położonymi ujęciami względem przedmiotowego ujęcia są:  

- ujęcie w Komorowie – własne ujęcie gospodarstwa rolnego po byłem PGR, oddalone o 

ponad 1,7 km w kierunku południowym, 

- gminne ujęcie w Grążawach oddalone o ponad 5,2 km w kierunku północno-wschodnim, 

- gminne ujęcie w Radoszkach oddalone około 9,0 km w kierunku północno-wschodnim. 

  W zasięgu oddziaływania planowanego ujęcia w Jastrzębiu brak innych ujęć wód 

podziemnych, stąd też nie są zagrożone prawa innych użytkowników wody podziemnej.  

Budowa geologiczna w rejonie ujęcia wody wyklucza szkodliwe oddziaływanie ujęcia wody 

na środowisko. Na danym terenie nie znajdują się inne przedsięwzięcia podobnego typu, które 

powodowałyby kumulowanie się oddziaływań na tym samym obszarze. 
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Ocena planowanego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami objętymi ochroną. Zgodnie z ustawą z 

dnia 26 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) ochrona 

gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. W 

celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, 

miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być 

ustalane strefy ochrony. Ww. strefy ochrony nie zostały ustanowione na terenie stanowiącym 

zakres przedsięwzięcia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi naruszenie zakazów 

obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Podczas wizji lokalnej terenu nie stwierdzono występowania na obszarze planowanej 

inwestycji gatunków chronionych roślin i zwierząt. Teren ujęcia będzie ogrodzony. W 

związku z powyższym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na różnorodność 

biologiczną tj. liczebność i kondycję populacji gatunków chronionych, wpływ na niżę 

ekologiczną gatunku, utratę siedliska itp. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi 

interakcja przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunków. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ekosystemy. Nie istnieje konieczność naruszenia 

zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów.    

 

Analiza oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu na wszystkich 

etapach inwestycji (mitygacja i adaptacja do zmian klimatu). 

 

a) Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie.  

 Eksploatacja przedsięwzięcia, tj. pobór oraz uzdatnianie wody ze studni głębinowej, nie 

jest związana z bezpośrednią emisją gazów cieplarnianych, z tego względu inwestycja nie 

wpłynie na pogłębienie zmian klimatu. 

b) Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące 

przedsięwzięciu.   

 Źródło emisji stanowić będzie pracujący sprzęt. Emisja będzie krótkoterminowa i ustanie 

po zakończeniu prac. Sprzęt pracujący podczas prac realizacyjnych będzie spełniał określone 

normy dotyczące emisji spalin z silników, nie przekraczających dla niego norm technicznych. 

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać będą osady gromadzone w odstojniku 

popłuczyn, które będą wywożone okresowo na oczyszczalnie ścieków. Zbiornik popłuczyn 

nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż jest to zbiornik zamknięty 
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zlokalizowany pod powierzchnią terenu. Proces transportu osadów nie będzie powodował 

emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. 

c) Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu.  

 Stacja uzdatniania wody ma pracować całkowicie automatycznie. Źródło emisji stanowić 

będą okresowo samochody przyjeżdżające na teren inwestycji. Eksploatacja pojazdów 

powoduje emisje zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza wraz ze spalinami. Należy 

sadzić, iż wpływ ruchu pojazdów, związanych z funkcjonowaniem ujęcia, na stan 

zanieczyszczenia powietrza będzie znikomy. Stanowi o tym stosunkowo małe natężenie ruchu 

i niewielka liczba pojazdów przyjeżdżających na teren ujęcia. Wzmożony transport nastąpi 

jedynie podczas etapu budowy przedsięwzięcia, jednakże sprzęt pracujący na budowie będzie 

spełniał określone normy dotyczące emisji spalin z silników, nie przekraczających dla niego 

norm technicznych. 

d) Działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych. 

 Ze względu na znikomą emisję gazów cieplarnianych, spowodowaną jedynie ruchem 

pojazdów, przyjeżdżających okresowo na teren przedsięwzięcia, nie przewiduje się 

wprowadzenia szczególnej zieleni izolacyjnej oraz zmiany sposobu użytkowania terenu. Na 

obszarze inwestycji nie występują tereny podmokłe, które wymagałyby ochrony. 

e) Przystosowanie przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.  

     Przewidywane zmiany klimatu (w tym ekstremalne zjawiska pogodowe) nie będą miały 

wpływu na przedsięwzięcie, gdyż studnie wykonane będą do głębokości 96,0 m pod 

powierzchnią terenu, poniżej strefy przemarzania. Woda ze studni pobierana będzie zgodnie z 

zasobami eksploatacyjnymi ujęcia.  

Studnia Nr 1 i Nr 2 posiadać będzie obudowę typu „Lange”. Obudowa taka wyposażona jest 

w szczelną pokrywę, co uniemożliwia przedostawanie się wód opadowych do wnętrza studni. 

Dodatkowo, wokół obudowy, wykonywana jest nawierzchnia z kostki betonowej ze spadkiem 

min. 2% od studni. Rozwiązanie takie zapewnia spływ wód opadowych w kierunku od studni 

oraz zabezpiecza przed wsiąkaniem wód opadowych do gruntu bezpośrednio w miejscu 

posadowienia studni. Ważne jest również zastosowanie termoizolacji i ogrzewania w 

obudowach studni, co przy zachowaniu wymagań producenta obudowy pozwala zimą na 

uniknięcie zamarznięcia instalacji wewnątrz obudowy. 

 

 



 20  

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i wywożone przez uprawnione podmioty. 

Ścieki socjalno – bytowe z terenu stacji odprowadzane są do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i wywożone przez uprawnione podmioty. Stacja SUW pracować będzie 

całkowicie automatycznie. Pobyt ludzi na terenie ujęcia będzie sporadyczny. 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 

 Podczas prac budowlanych oraz montażowych nie będą powstawały ścieki 

technologiczne. W trakcie eksploatacji sklarowana woda popłuczna – ścieki technologiczne 

będą odpompowane, gromadzone w szczelnym zbiorniku wód popłucznych i odprowadzane 

do rowu.  

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych : 

 Wody opadowe z terenu ujęcia odprowadzane będą powierzchniowo. 

d) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących hałas,  

zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów 

powodujących uciążliwości (np. odory): 

Urządzenia emitujące hałas w trakcie realizacji: 

- sprężarka, 

- wiertnica, 

- pojazdy mechaniczne.  

 Sprzęt pracujący na budowie będzie spełniał określone normy dotyczące emisji hałasu 

i spalin z silników, nie przekraczających dla niego norm technicznych. 

Urządzenia emitujące hałas w trakcie eksploatacji: 

- sprężarka do napowietrzania wody – poziom hałasu 64 dB 

- zestaw hydroforowy wyposażony w 5 pomp -  poziom hałasu każdej pompy 74 dB 

(pompy będą pracowały naprzemiennie) 

- dmuchawa powietrza – poziom hałasu 74 dB 

- pompa płuczna – 74 dB 

 Ww. urządzenia umieszczone będą w budynku stacji uzdatniania wody i będą 

pracowały okresowo. Hałas poza budynkiem będzie nieodczuwalny i nie spowoduje 



 21  

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w obwieszczeniu 

Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) 

 

8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 

 

Nie dotyczy. 

 

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

 

 Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie ustanowionymi 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Najbliżej położonymi 

obszarami podlegającymi ochronie są oddalone od ujęcia o około: 

- 4 km na północ Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

- 5 km na północ obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy oraz na północny-zachód 

obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy, 

- 5 km na północ Brodnicki Park Krajobrazowy. 

Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach korytarzy ekologicznych. Najbliżej względem 

przedsięwzięcia są położone w odległości około 5,0 km w kierunku północnym Korytarze 

Ekologiczne: Bagienna Dolina Drwęcy GKPnC-6 oraz Lasy Brodnickie KPnC-13D.  

 

10)  Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 

lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania  mogą prowadzić do 

skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.     

 

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia nie występuje inwestycje o podobnym charakterze, których 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem.  
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11) Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.     
 

 Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub 

katastrofy naturalnej i budowlanej. 

                

12) Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko 

 

 Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą selektywnie gromadzone, 

a następnie wywożone przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia. Posiadacz 

odpadów w pierwszej kolejności zobowiązany jest poddać je odzyskowi.  

Szacowane ilości odpadów powstające w trakcie realizacji inwestycji: 

- 20 01 01 papier i tektura – około 50 kg, 

- 17 02 03 tworzywa sztuczne - około 0,5 Mg, 

- 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 –  około   

30 m3. 

 W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą osady gromadzone w 

odstojniku popłuczyn, które wywożone będą okresowo na oczyszczalnię ścieków. 

Częstotliwość ich usuwania jest zależna od stopnia zawartości żelaza w wodzie surowej. 

 

14) Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.   

 

Nie będą wykonane prace rozbiórkowe. 

 

 

Sporządził: mgr inż. Katarzyna Chodowiec 

Data sporządzenia karty: luty 2022r. 
 


