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Obszar sasiedztwa ujecia wody oraz teren lezacy na kierunku splywu wód do ujecia zajmuja
obiekty sportowe osrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego oraz laki i grunty rolne dzierzawione od
Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa.

W "Aneksie do dokumentacji hydrogeologicznej opracowanym dla przeprowadzenia analizy
potrzeby ustanawiania strefy ochrony posredniej dla w/w ujecia", przedstawiono lokalne warunki
hydrogeologiczne i srodowiskowe wystarczajaco uzasadniajace brak potrzeby wyznaczania granic i
tworzenia terenu strefy ochrony posredniej przedmiotowego ujecia, co znalazlo swoje
odzwierciedlenie w pismie Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewódzkiego w Opolu. (nr
OS.II-7520-6/67/98 z dnia 12.10.1998 r.

W oparciu o przeanalizowane profile litologicznewykonanych okolicznych wiercen
stwierdzic mozna, ze miazszosc utworów pólprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych wystepujacych
nad ujeta do eksploatacji warstwa wodonosna utrzymuje swoja miazszosc na kierunku doplywu do
ujecia zas na kierunku pólnocno-zachodnim,jak i pólnocno-wschodnimwystepuje jej wyplycenie, a
warstwa wodonosna calkowicie sie wyklinowuje (rejon Steblowa). Uksztaltowanie terenu, jak i
wododzial cieków (Cisek, Olcha) doplywajace do rzeki Odry maja zasadniczy wplyw na lokalny
kierunek splywu wód powierzchniowych bedacych posrednim zródlem zasilania wód
czwartorzedowych.

W opisie litologicznym profilu studni nr 1,2 i 3 w stropowej partii nad ujeta do eksploatacji
warstwa wodonosna wystepuja utwory nieprzepuszczalne w formie glin zwalowych, które stanowia
naturalna przeszkode dla migracji zanieczyszczen z powierzchni.

Dodatkowym naturalnym filtrem dla zanieczyszczenjest stropowa czesc nienawodnionej I
czwartorzedowej warstwy wodonosnej, która buduja utwory piaszczysto-zwirowe posiadajace duze
zdolnosci filtracyjne.

Argumentem potwierdzajacym brak wystepowania kontaktów ujmowanej wody
czwartorzedowej z wodami powierzchniowymi, jest nie zmieniajacy sie na przestrzeni dotychczasowej
eksploatacji sklad fizyczno-chemiczny i bakteriologiczny wydobywanej wody.

5. ZAKRES PRZEDSIEWZlEC NIEZBEDNYCH DLA
WYELIMINOWANIA ZAGROZEN SRODOWISKA
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTOWANYCH PRAC.

W trakcie wykonywania projektowanego zastepczego otworu studziennego nr 2a nie
przewiduje sie zagrozen dla srodowiska.

Urobek wydobyty z otworu zostanie wywieziony na teren wysypiska komunalnego
wskazanego przez lokalne wladze.

Projektuje sie prowadzenie wiercenia bez uzycia pluczki oraz srodków chemicznych.
Technologia wiercenia nie zagraza srodowisku naturalnemu.

6. MOZLIWOSC ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO ZADANIA
GEOLOGICZNEGO.

6.1. Opis, lokalizacja i rodzaj projektowanego otworu.

Projektuje sie wykonanie jednego otworu nr 2a (zastepczego) o charakterze rozpoznawczym
do glebokosci 43.0 [m], celem ujecia do eksploatacji spagowej partii czwartorzedowej warstwy
wodonosnej zalegajacej z przedzialu glebokosci 30.0 - 40.0 m.p.p.terenu. Zafiltrowany zostanie
zatem najkorzystniej wyksztalcony fragment warstwy wodonosnej.

Wiercenie wykonane zostanie w obrebie terenu stanowiacego strefe ochrony bezposredniej
ujecia i stacji uzdatniania wody wodociagu grupowego "Zakrzów",bedacego mieniem komunalnym
Gminy Polska Cerekiew.

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


