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l. DANEOGÓLNE.

Zleceniodawca: Urzad Gminy Polska Cerekiew - 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4.

Uzytkownik i eksploatator: Zaklad Instalacji Sanitarnych "WaD-POL" S.c.
47-260 Polska Cerekiew, ul. l-go Maja 33.

Lokalizacja otworu zastepczego: Zakrzów, gm. Polska Cerekiew, pow. Kedzierzyn-Kozle,
woj. opolskie.

Arkusz mapy topograficznej: Opole, w skali 1:25 000

Arkusz mapy geologicznej: Przegladowa Mapa Geologiczna Polski
w skali 1:300 000, Arkusz Opole, Wyd. A i B.

Wspólrzedne geograficzne: 50 015' 30" szerokosci geograficznej pólnocnej,
18 o 10' 00" dlugosci geograficznej wschodniej,

Rzedna wysokosciowa terenu ujecia: 205.40 - 205.80 m.n.p.m.

Potrzeby wodne wodociagu grupowego: Qsr.dob.= 800.0 [m3/dobe].

Przeznaczenie wody: Woda z projektowanego ujecia przeznaczona bedzie do
picia i na potrzeby gospodarcze.

Wymogi co do jakosci wody: takie jak dla wody pitnej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 31.05. 1977 r. Dz.U. nr
18/77 poz.n, noweli M.Z. i O.Sp. z dnia 4.05.1990r. Dz.U.
nr 35/90 poz.205 oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
31.08.2000 r. (Dz. U. nr 82 poz. 936) i Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz.U. 203, poz. 1718).

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lesnictwa z 18.08.1994r. (Dz.U. nr 91 poz. 426)
oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektów
prac geologicznych (Dz.U.05.90.758 z dnia 01.07.2005 r.).

Projektowany otwór studzienny nr 2a bedzie studnia zastepcza dla ujecia wody wodociagu
grupowego "Zakrzów". Ujecie wody wodociagu grupowego ujmuje studniami nr 1 i 2
(podstawowymi) i nr 3 (awaryjna) poziom wodonosny czwartorzedu.

Posiada zasoby eksploatacyjne ustalone w ilosci 103.0 [m3/h]przy s=3.1O[m] decyzja nr
GT.N-8530/126/77 z dnia 15.11.1977 r. przez Urzad Wojewódzki w Opolu -Wydzial Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska.

Wodociag grupowy "Zakrzówe" bazuje obecnie na dwóch nie w pelni sprawnych
czwartorzedowych studniach nr 1 i 3.

W studni nr 2 ze wzgledu najej wiek (29 lat) i zwiazanyz nim, stan techniczny stalowego
filtru, jego osiatkowanie - rypsowa miedziana siatka filtracyjna, kolmatacje zwiazkami zelaza siatki
oraz perforowanej czynnej czesci filtru jak i strefy przyfiltrowej -sa przyczyna spadku wydatku
jednostkowego studni. Przyczyna zas kolmatacji sa zwiazki zelaza i manganu wystepujace w wodzie
surowej jak i zbyt wielkie predkosci wlotowe w stosunku do ustalonych jej zasobów eksploatacyjnych
jak i dobranej siatki filtracyjnej.

Studnia nr 2 byla poddawana procesom renowacji chemicznej, w wyniku której na krótki
okres uzyskiwala poprawe wydatku jednostkowego lecz po okresie 3-4 miesiecy stawal sie
zauwazalny ponowny spadek jej wydajnosci. Statyczne lustro wody w studni nr 2 podobnie jak w
studniach nr 1 i 3 utrzymuje sie na pierwotnym poziomie co swiadczy o stabilnych parametrach
hydrogeologicznych ujetej warstwy wodonosnej.

,Projekt prac geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennegonr 2a dla potrzeb ujecia wody wodociagu grupowego
,,zakrzów", gm. Polska Cerekiew, pow. Kedzierzyn-Kozle, woj. opolskie".


