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3. CHARAKTERYSTYKATERENU.

3.1. Monologia i hydrografia.

Studnie ujecia wody wodociagu grupowego Zakrzów znajduja sie na gruntach wsi
Zakrzów przysiólku Wendoly.

Ujecie to zlokalizowane jest w kompleksie pól i bylych obiektach PGR w kierunku
pólnocno-zachodnim w odleglosci okolo 200.0 [m] od zabudowy siedliskowej wsi Zakrzów. Ujecie to
zostalo przejete przez Urzad Gminy Polska Cerekiew od Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa,
która administrowala obiektami po bylym PGR Zakrzów.

Teren Zakrzowajest nieznacznie zróznicowany,o bezwzglednych rzednych wysokosciowych
od 180.0- 210.0 m.n.p.m. Teren ujecia w Zakrzowie posiada rzedna wysokosciowa 203.8 - 205.4
m.n.p.m. Morfologicznie teren jest nieco urozmaicony, deniwelacje wysokosciowe dochodza do
20.0-30.0 m. Obnizenie terenu zaznacza sie w kierunku pólnocno-wschodnim w strone doliny rzeki
Odry. Siec hydrograficzna w rejonie ujecia stanowi system rowów melioracyjnych oraz malych
bezimiennych cieków, prowadzacych swoje wody do rzeczki Cisek - stanowiacej lewobrzezny
doplyw rzeki Odry.

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w sasiedztwie studni nr l i 2 poza zabudowa
siedliskowa wsi Zakrzów. Studnia nr 3 znajduje sie w odrebnym wygrodzonym terenie zajmowanym
przez strefe ochrony bezposredniej.

Ujecie zaopatruje obecnie w wode uzytkownikówZakrzowa, Steblowa, Sukowic, Ciska,
Byczynicy, Jaborowic, Roszowickiego Lasu i Biadaczowa.

Aktualny pobór wody z ujecia dochodzi do 680 [m3/dobe].

3.2. Budowa geologiczna.

W budowie geologicznej okolic Zakrzowa biora udzial utwory czwartorzedowe i
trzeciorzedowe. W profilach geologicznych uzyskanychw trakcie wiercenia otworów na terenie
Zakrzowa, Polskiej Cerekwi, Gieraltowic, Dlugomilowic, Steblowa, Ciezkowic i najblizszej okolicy
stwierdzono wystepowanie osadów czwartorzedowych, podscielonych utworami trzeciorzedowymi.

Miazszosc osadów czwartorzedowych w rejonie Zakrzowa dochodzi do 40.0 [m], zas w
rejonie Steblowa miazszosc osadów czwartorzedowych wynosi zaledwie 12.0 [m].

Pod wzgledem litologicznym sa to zalegajace w rejonie ujecia wody w Zakrzowie od
powierzchni terenu utwory gliny pylastej, zólto-szarej gliny pylasto-piaszczystej z otoczakami.
Kompleks utworów nieprzepuszczalnych i pólprzepuszczalnychposiada miazszosc ok. 15.0 [m].

Zaleganie bezposrednio pod powierzchnia terenu utworów pólprzepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych zalegajacych nad I czwartorzedowawarstwa wodonosna prowadzaca wode o
swobodnym zwierciadle stwierdzono w zasadzie we wszystkich wykonanych na tym obszarze
otworach studziennych. Miazszoscjednak tego izolacyjnego nadkladujest zmienna i wynosi od 4.0-
15.0 [m].

Pod utworami nieprzepuszczalnymi stwierdza sie wystepowanie piasku gruboziarnistego ze
zwirem i otoczakami. Wyksztalcenie utworów ziarnistych I czwartorzedowej warstwy wodonosnejjest
rózne, od doskonale wysortowanych ziaren do utworów zapylonych i zaglinionych (Steblów,
Gieraltowice).

Pod czwartorzedowymi utworami ziarnistymi, miejscami poprzedzielanymi wkladkami glin
wystepuja osady trzeciorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe stwierdzono we wszystkich otworach wykonanych na tym obszarze.
Wystepuja one bezposrednio pod utworami trzeciorzedowymi i w stropie zbudowane sa z szaro-
niebieskich ilów miejscami zapiaszczonych. W utworach trzeciorzedowych wsród
kilkudziesieciometrowych partii ilów spotyka sie przewarstwieniaw postaci utworów piaszczysto-
zwirowych. Przewarstwienia takie wystepuja w zasadzie we wszystkich trzeciorzedowych odwiertach
studziennych.

"Projektprac geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujecia wody wodociagu grupowego
,,Zakrzów", gm. Polska Cerekiew, pow. Kedzierzyn-Kozle, woj. opolskie".


