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INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Rodzaj opracowania: Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych – 

poszukiwawczych za wodą w miejscowości Wincentów oraz Łubno na terenie gminy 

Piekoszów   

 

2. Zakres opracowania: Określenie warunków hydrogeologicznych i geologicznych 

umożliwiające wykonanie docelowej studni głębinowej zaopatrującej mieszkańców w wodę 

 

3. Zakres projektowanych robót: Zaprojektowanie otworów studziennego, 

przedstawienie sposobu wiercenia, zafiltrowania, w zależności od warunków 

hydrogeologicznych. 

 

4.      Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z o.o. 

ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów.                   

5. Lokalizacja Inwestycji: 

Miejscowość: Wincentów 

Gmina: Piekoszów 

Powiat: kielecki 

Województwo: świętokrzyskie 

6. Arkusz mapy geologicznej: SMGP 1:50 000 814 Piekoszów 
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1. Wstęp 

Podstawą do wykonania projektu jest umowa zawarta z Zakładem Usług Komunalnych 

w Piekoszowie Sp. z o.o. W związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na wodę 

wynikającym głównie z atrakcyjnych terenów dla budownictwa jednorodzinnego 

i przyrostem liczby przyłączy wodociągowych oraz odbiorców wody Zakład Usług 

Komunalnych w Piekoszowie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dostawy wody jak również niezawodności dystrybucji.  

Uwzględniając skomplikowaną budowę geologiczna gminy Piekoszów w 2022 r. 

wykonano 2 otwory poszukiwawcze za wodą na podstawie pierwotnego projektu robót 

geologicznych, dzięki której udało się wskazać miejsce na wykonanie docelowej studni 

głębinowej w miejscowości Wincentów. 

Wykonany otwór rozpoznawczy w miejscowości Wincentów w przyszłości należy 

wykorzystać jako otwór awaryjny dla otworu studziennego S-1. Wykonany otwór 

rozpoznawczy O-1 w czasie np. przerwy technologicznej na wymianę pompy głębinowej w 

studni S-1 może pracować i dostarczać wodę do budynku SUW. Wykonanie nowego otworu 

studziennego pozwoli na ciągłą eksploatację ujęcia. Wykonanie otworu S-1 większą średnicą 

niż otwór O-1 pozwoli uzyskać większą wydajność z otworu. 

Niniejszy projekt sporządzono zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1042 ze zm.), 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 20 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr. 288 poz 1696 ze zm.) uwzględniając zapisy 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2016 r. poz. 2033 w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej. 

2. Podstawa prawna oraz materiały wykorzystane do opracowania projektu robót 

geologicznych 

2.1. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2021 r., poz. 1420  

ze zm.)  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm. w 2015 r., poz. 

964). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075) 

2.2. Podstawa merytoryczna 

 Filonowicz P, Lindner L., 1982 r.– Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. 

814 Piekoszów, 

 Prażak J., 1997r.- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark. 814 Piekoszów, 

 Bąk E., Ślusarek W., Wrzoskiewicz M., 2015 r. – Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 

1:50 000, plansza A, ark. 814 Piekoszów 

 Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie 1996 – Mapa topograficzna Morawica w 

skali 1: 25 000 

 Dąbrowski S., Przybyłek J., W-wa 2005 r. – Metodyka próbnych pompowań 

w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych- Poradnik metodyczny. 

 Kondracki J., 1998r., Wyd. Nauk. PWN Warszawa- Geografia regionalna a Polski. 

 Pazdro Z., Wyd. Geologiczne W-wa 1990 r. – Hydrogeologia ogólna. 

 Wieczysty A., 1982 r. PWN Warszawa - Hydrogeologia inżynierska. 
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3. Ogólna charakterystyka terenu badań 

3.1. Położenie i morfologia 

Pod względem administracyjnym przedmiotowa studnia zlokalizowana będzie na: 

 S-1 

Nr. ewidencyjny działki 872 

Miejscowość Wincentów 

Gmina Piekoszów 

Powiat kielecki 

Województwo świętokrzyskie 

Właściciel nieruchomości 

Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy 

w Kielcach ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce 

 

Miejsce projektowanych robót znajduje się na działce nr 872 w miejscowości 

Wincentów. Ogólną lokalizację przedstawiono na załączniku nr. 1 oraz załączniku nr 2. 

Właścicielem działki jest Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Analizując podział fizycznogeograficzny Polski według (J. Kondracki, 2002) obszar 

dokumentowanych robót położony jest w obrębie jednostek: 

 Prowincja  - Wyżyny Polskie (34) 

 Podprowincja   - Wyżyna Małopolska (342) 

 Makroregion  - Wyżyna Przedborska (342.1) 

 Mezoregion  - Wzgórza Łopuszańskie (342.16) 

Wyżyna Przedborska rozciąga się po obu stronach Pilicy. W budowie geologicznej 

Wyżyny Przedborskiej biorą udział skały mezozoiczne, głównie górnokredowe, które 

wypełniają płaską nieckę, ale na przedłużeniu antyklinorium świętokrzyskiego występują 

skały jurajskie i triasowe. Skały przedczwartorzędowe na peryferiach nieckitworzą 

monoklinalne pasma, natomiast w obniżeniach pomiędzy nimi i w środku niecki zalegają 

piaski i gliny zlodowacenia odrzańskiego.   
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Pod względem hydrograficznym teren projektowanych robót znajduje się w obszarze 

zlewni rzeki Czarna Nida. Najbliższy ciek – Wierna Rzeka. Najbliższy ciek – dopływ spod 

Podwieprzowia  w odległości ok 700 m w kierunku północnym. 

3.2 Dotychczasowe prace geologiczne 

Zakład Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik Sp. z o.o. z siedziba przy ul. 

Spacerowej 5, 25 – 026 Kielce na zlecenie Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie sp. z 

o.o., ul. Czarnowska 54 A, 26-065 Piekoszów wykonał w dniach 27-04-10.05.2022 r. roboty 

wiertnicze związane z wykonaniem otworu O-1 Wincentów. 

Wiercenie w rurach osłonowych prowadzono do głębokości 27m, dalej prace 

kontynuowano przy pomocy młotka wgłębnego o średnicy koronki 178 mm aż do uzyskania 

głębokości 84m. Na podstawie stwierdzonych podczas wiercenia warunków, otwór 

zabudowano kolumną rur PCV o średnicy 125 mm, szerokość szczeliny SW = 1 mm.   

L.p. Rodzaj rury Przelot 
od [m] do [m] 

1 nadfiltrowa 0 37 
2 filtrowa 37 40 
3 międzyfiltrowa 40 43 
4 filtrowa 43 49 
5 międzyfiltrowa 49 61 
6 filtrowa 61 64 
7 międzyfiltrowa 64 73 
8 filtrowa 73 79 
9 podfiltrowa 79 82 

 

Wokół filtra wykonano obsypkę żwirową na głębokości od dna do 26 m, a od 26 m do 

powierzchni wykonano uszczelnienie z urobku i compactonitu. Podczas pompowania 

pomiarowego uzyskano wydajności: 

Q1 = 1,0 m3/h przy S1 = 2,61 m 

Q2 = 2,0 m3/h przy S2 = 6,02 m 

Q3 = 3,0 m3/h przy S3 = 9,81 m 
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Lokalizację otworu O-1 wskazano na załączniku nr 2. 

3.3 Budowa geologiczna 

Według Szczegółowej Mapy Geologicznej (Filipowicz P., Lindner L., 1982 r.) obszar 

projektowanych robót leży na terenie jednostek czwartorzędu – piaski, żwiry i mułki 

wodnolodowcowe. Piaski te wypełniają obniżenia dolinne i przełęczowe, ale występują 

również na zboczach i kulminacjach  na wyniosłościach. Są to pozostałości różnego typu 

tarasów i form kemowych powstałych w czasie ostatecznego zaniku lądolodu zlodowacenia 

południowopolskiego.  

Wyniki wiercenia otworu rozpoznawczego przedstawia załącznik nr 7. 

Dzięki wykonanemu wierceniu w 2022 r. przewiduje się poniższy profil otworu: 

L.P. STRATYGRAFIA LITOLOGIA GŁĘBOKOŚCI [M] 

1 Czwartorzęd Gleba 0 – 0,2 
2 Czwartorzęd Glina czerwona 0,2  –15,4 
3 Trias Iłowce 15,4 – 21,5 
4 Trias Piasek pylasty 21,5 – 25,3 

5 Trias 
Łupek czerwony, łupek 
szary przewarstwiony 

piaskowcami 
25,3 – 74,0 

6 Trias Piaskowiec czerwony 74,0 – 99,0 
 

Profil geologiczny projektowanych otworów przedstawiono na załączniku nr 6. 

3.4. Warunki hydrogeologiczne 

Na terenie gminy Piekoszów wody piętra jurajskiego, triasowego, permskiego 

i dewońskiego występują w pociętych licznymi uskokami płytowymi, synklinarnych 

i  antyklinarnych strukturach geologicznych. Piętro jurajskie jest systemem 

wielowarstwowym, warstwy wodonośne są nieregularne i wyklinowują się, a kontakt 

hydrauliczny pomiędzy nimi jest najczęściej ograniczony. Ze względu na skomplikowane 

warunki hydrogeologiczne Inwestor przed wykonaniem docelowej studni głębinowej 

zdecydował o wykonaniu otworów wiertniczych, w lokalizacjach gdzie występuje problem 

związany z brakiem wody. Przeprowadzenie wierceń rozpoznawczych pozwoliło określić 

najkorzystniejszą lokalizację pod przyszłe komunalne ujęcie wód podziemnych. 
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Parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych są zróżnicowane. Poziom 

górnotriasowy wykształcony w postaci cienkich i nieregularnych przewarstwień́ piaskowców, 

iłów, iłowców i mułowców ma bardzo niską wodonośność.́ Poziom środkowotriasowy 

(wapienie i margle) oraz dolnotriasowy (warstwy piaskowców przewarstwionych iłowcami 

i mułowcami) charakteryzują się zmienną wodoprzepuszczalnością a ich wodonośność ́ jest 

średnia i niska.  

W kierunku południowym od miejsca projektowanych robót znajduje się dewońskie 

złoże „Ostrówka” odwadniane przy pomocy rząpi. Wyrobisko Kopalni Miedzianka stanowi 

obecnie najpoważniejszy element drenażu wód podziemnych w zachodniej części synkliny 

gałęzicko - bolechowicko -borkowskiej. W rejonie odwadnianego złoża „Ostrówka” 

wytworzył się rozległy lej depresji. Działka 872 w miejscowości Wincentów robót znajduje się 

w zasięgu leja depresji wywołanego odwodnieniem kopalni.  Zwierciadło wód podziemnych 

dewońskiego piętra wodonośnego posiada swobodny charakter. W warunkach 

poprzedzających odwodnienie kopalń zwierciadło wód kształtowało się na głębokościach 

rzędu kilku – kilkunastu metrów. W momencie zejścia przez Kopalnię Miedzianka 

z eksploatacją kopaliny w strefę utworów zawodnionych, zwierciadło uległo obniżeniu od 

kilku m w strefie peryferyjnej leja depresji, po kilka dziesiąt metrów, w bezpośrednim 

sąsiedztwie wyrobiska. Wyrobisko Kopalni Miedzianka stanowi obecnie najpoważniejszy 

element drenażu wód podziemnych w zachodniej części synkliny gałęzicko - bolechowicko -

borkowskiej. W rejonie odwadnianego złoża „Ostrówka” wytworzył się rozległy lej depresji. 

Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:50 000 (Prażak, 1997 r.) obszar 

projektowanych robót znajduje się na terenie jednostki 12aT1II gdzie główne piętro 

wodonośne stanowią utwory triasu dolnego. Wydajność potencjalna studni wierconych na 

terenie jednostki jest zróżnicowana i wynosi 50-70 m3/h. Zasoby dyspozycyjne jednostkowe 

wynoszą 100-200 m3/24h/km2. Występuje brak izolacji piętra wodonośnego. Miąższość 

warstw wodonośnych piaskowców przewarstwionych iłami jest zmienna, a na niektórych 

terenach w strefie aktywnej wymiany wód podziemnych znajdują się pod nimi także 

wodonośne utwory permu górnego. Strefy te nie są dobrze rozpoznane, a ponieważ 

posiadają podobną wodonośność jak utwory dolnotriasowe (podobne wykształcenie 

litologiczne warstw), nie wydzielono ich jako osobne jednostki hydrogeologiczne. 
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Na podstawie wykonanego otworu poszukiwawczego przewiduje się nawiercenie 

zwierciadła wody w utworach triasu w piaskach na głębokości 21,5 m oraz w piaskowcach 

przewarstwionych łupkami od głębokości 37 m. Największy dopływ spodziewany jest na 

głębokości 74,5 m w piaskowcach. Zwierciadło wody z utworów jury ustabilizuje się na 

głębokości 0,3 m p.p.t. Poziom wodonośny występujący w piaskach należy odciąć rurami 

osłonowymi, a po zafiltrowaniu gdy rury osłonowe zostaną usunięte, należy uszczelnić go 

compactonitem.   

Uwzględniając treść Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej 

warunki hydrogeologiczne w związku z odwodnieniem złoża „Ostrówka” do rzędnej + 150 m 

n.p.m. oraz załączniki graficzne, według przekroju hydrogeologicznego zwierciadło wody 

znajduje się na głębokości ok 60 m. Wyniki wiercenia otworu poszukiwawczego wskazują na 

położenie zwierciadła wody znacznie płycej tj. już do głębokości 21,5 m p.p.t. Warunki w 

miejscu projektowanych robót są korzystne. 

3.5. Zagospodarowanie terenu 

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 872, obręb 0019 

Wincentów, gmina Piekoszów, powiat kielecki. Otwór S-1 usytuowany będzie we wschodniej 

części działki. Dokładne położenie za pomocą współrzędnych geograficznych zostanie 

wytyczone przez uprawnionego geodetę po wykonaniu odwiertu i przedstawione 

w dokumentacji hydrogeologicznej. 

Wstępne położenie planowanego urządzenia wodnego S-1 w układzie „2000”    

X: 5 637 709,59  Y: 7 460 452,22 

Działka, na terenie której planuje się lokalizację omawianego ujęcia obejmuje obszar ok. 5,05 

ha. Działka nr 872 w miejscowości Wincentów, na której projektuje się wykonanie otworu 

porośnięta jest trawą, nie jest zagospodarowana, nie znajdują się na niej przyłącza 

ograniczające prowadzenie robót. Od strony południowej działka graniczy z torami 

kolejowymi. Działki sąsiednie oraz najbliższe otoczenie stanowią zabudowania domów 

jednorodzinnych i tereny „zielone” tj. nieużytki, zadrzewienia, pola uprawne oraz drogi. 
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3.6. Jakość wód podziemnych 

Opisu jakości wody dokonano na podstawie analizy fizykochemicznej 

i bakteriologicznej wody z otworu rozpoznawczego O-1 Wincentów. 

Według wartości parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia poz. 2294 z 11.12.2017), woda cechuje się znacznie 

podwyższoną zawartością manganu, oraz podwyższoną zawartością żelaza, których wynik 

wynosi kolejno 350 μg/l i 260μg/l dla dopuszczalnych 50μg/l i 200 μg/l. 

Pod względem bakteriologicznym bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz 

Eschericha coli nie odnotowano. Zarejestrowano podwyższoną liczbę mikroorganizmów po 

72h.  

W zakresie wapnia woda kwalifikuje się do III klasy jakości oraz w zakresie miedzi, 

manganu i żelaza, woda ze studni głębinowych kwalifikuje do II klasy jakości wód 

podziemnych według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i żeglugi śródlądowej z dnia 11 

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

podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148). Badana woda jest zadowalającej jakości, w której 

wartości elementów fizykochemicznych i bakteriologicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu 

działalności człowieka.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań woda z otworu rozpoznawczego poddana 

analizie nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 grudnia  2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254). 

Woda przed dostarczeniem do odbiorców musi być poddana procesowi uzdatniana.   

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się pola rolne oraz zabudowa domów 

jednorodzinnych. W miejscu wiercenia główne poziomy wodonośne odcięte są warstwą gliny 

o miąższości około 15m, co zapewnia ich izolację od wód gruntowych. Jednakże ze względu 

na słabe rozpoznanie okolicy pod względem geologii nie ma pewności co do zachowania 

ciągłości tej warstwy w większej odległości od odwiertu. 
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4. Zakres robót geologicznych 

Celem projektowanych robót jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych 

poprzez wykonanie otworu wiertniczego. 

W przypadku stwierdzenia niekorzystnego profilu geologicznego, zbyt małej 

miąższości warstwy wodonośnej, dalsze postępowanie zostanie uzgodnione ze 

Zleceniodawcą, który podejmie decyzję o udokumentowaniu zasobów studni, bądź o jej 

likwidacji. Likwidacja otworu, zostanie wykonana natychmiast po podjęciu takiej decyzji 

przez Zleceniodawcę. W takim przypadku otwór należy zasypać do głębokości 5 m 

compactonitem a od głębokości 5 m do głębokości końcowej wydobytym urobkiem zgodnie z 

zaleganiem warstw litologicznych.  

Projektowane roboty geologiczne mogą być wykonane po uzyskaniu decyzji 

zatwierdzającej niniejszy dodatek do projektu. Zamiar rozpoczęcia zamierzonych robót 

geologicznych zgodnie z art. 81 Ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.), należy zgłosić najpóźniej na 14 dni przed zamierzonym 

terminem ich rozpoczęcia, właściwemu organowi administracji geologicznej, właściwemu 

wójtowi tj. Wójta Gminy Piekoszów. 

4.1. Prace geodezyjne 

Pomiary geodezyjne obejmują wytyczenie otworu S-1, a następnie po jego 

odwierceniu, zniwelowanie miejsca wiercenia do obowiązującego układu państwowego. 

4.2. Lokalizacja oraz głębokość projektowanego otworu studziennego 

Wstępne położenie planowanego urządzenia wodnego S-1 w układzie „2000”    

X: 5 637 709,59  Y: 7 460 452,22 

Ze względów technicznych np. ostatecznej koncepcji budowy stacji uzdatniania wody, 

problemów z rozstawieniem urządzenia wiertniczego, warunków terenowych zależnych od 

pory roku, dopuszcza się zmianę lokalizacji otworu.  

Przewiduje się wykonanie otworu studziennego do głębokości 99 m, jednak 

o ostatecznej głębokości studni zadecyduje nadzór geologiczny na podstawie stwierdzonych 

warunków wiercenia.  
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4.3. Przewidywana technologia wiercenia 

Prace wiertnicze planuje się wykonać urządzeniem mechanicznym, systemem obrotowym z 

młotkiem dolnym na sprężone powietrze. Sposób wykonania będzie polegał na odwierceniu 

otworu jedną średnicą rur osłonowych:  

 wiercenie do głębokości 26,0 m w rurach o średnicy 20” (usunięte z otworu), 

 wiercenie do głębokości 99,0 m młotkiem dolnym na sprężone powietrze o średnicy 

438 mm (bez rurowania). 

Po zakończeniu wiercenia i przygotowaniu otworu do filtrowania, zostanie on zabudowany 

filtrem studziennym szczelinowym wykonanym z rur PCV o średnicy zewnętrznej 280 mm. 

 

Projektowana konstrukcja otworu S-1 jest następująca:  

 rura nadfiltrowa, PCV, rura pełna, średnica DN 250 mm (280 mm średnica 

zewnętrzna), na przedziale głębokości 0,0 – 75,0 m, dł. 75,0 m; 

 część robocza, filtr szczelinowy, PCV, średnica DN 250 mm (280 mm średnica 

zewnętrzna), szczelina 0,75 mm, na przedziale głębokości 75,0 – 96,0 m, dł. 21,0 m; 

 rura podfiltrowa, PCV, rura pełna, średnica DN 250 mm (280 mm średnica 

zewnętrzna), na przedziale głębokości 96,0 – 99,0 m, dł. 3,0 m.  

W studni S-1 w przedziale głębokości 20,0 – 99,0 m należy zastosować obsypkę 

filtracyjną, żwirową o granulacji 1,0 – 2,0 mm, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a ścianą 

otworu w przelocie 0,2 – 20,0 m p.p.t. należy wypełnić uszczelnieniem iłowym (compactonit) 

z urobkiem. 

Upoważnia się geologa dozorującego do wprowadzania zmian w konstrukcji otworu 

w zależności od faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i geologicznych, 

w tym zmiany szerokości szczeliny, głębokości posadowienia filtra, konstrukcji filtra oraz 

zastosowanej obsypki żwirowej.  

W sytuacji kiedy nie zostanie napotkana warstwa wodonośna, otwór należy zlikwidować. 

Otwór należy zlikwidować poprzez zasypanie istniejącym urobkiem zgodnie z zaleganiem 

warstw litologicznych na głębokości 5-99 m, a od głębokości 5 m do powierzchni terenu 

otwór należy wypełnić compactonitem. Nie przewiduje się pozostawienia „świadka” 

w miejscu likwidowanego otworu. 
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4.4. Badanie i obserwacje hydrogeologiczne 

Dla celów rozpoznawczych i dokumentacyjnych, w trakcie prowadzenia prac 

wiertniczych, z odwierconego otworu należy pobrać próbki okruchowe dla określenia 

rodzaju przewiercanych skał. Próbki będą przechowywane przez wykonawcę robót do czasu 

przyjęcia przez organ administracji geologicznej dokumentacji wynikowej. Próbki należy 

pobierać przy każdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej niż co 2,0 m. W przypadku 

nawiercenia warstwy wodonośnej próbki należy pobierać nie rzadziej niż co 1,0 m.  

Pompowanie oczyszczające otwór należy prowadzić przy użyciu pompy przystosowanej 

do wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną z wydajnością zwiększaną w miarę 

oczyszczania się wody z zawiesin mechanicznych. Pompowanie oczyszczające powinno trwać 

aż do otrzymania całkowicie czystej i klarownej wody. Przyjmuje się, że czas pompowania 

oczyszczającego wyniesie 24 h. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy 

przeprowadzić stabilizację lustra wody w otworze, a następnie otwór zachlorować 

i pozostawić na 24 h. 

Próbne pompowanie pomiarowe należy przeprowadzić pompą głębinową, przeznaczoną 

do instalowania w studniach głębinowych. Pompowanie należy przeprowadzić na trzech 

cyklach dynamicznych, przy czym jako podstawę do ustalenia wydajności na poszczególnych 

cyklach należy wykorzystać wyniki pompowania oczyszczającego. 

I cykl - Q1   1/3 Q3  

II cykl - Q2  2/3 Q3  

III cykl - Q3 

0.9 Qmax  ≤  Q3  ≤ 1.2 Qmax (Qmax - przepustowość filtra) 

Czas pompowania pomiarowego na poszczególnych cyklach ustala się na (8 + 8 + 8) - 

jednakże nie mniej niż 8 godzin warunków ustalonych na każdym cyklu. Dopuszcza 

się rezygnację z pompowania 3-stopniowego i alternatywne wykonanie 1-stopniowego 

pompowania w warunkach nieustalonych – przez okres ok. 24-48 godz. Do pomiarów 

wydajności należy  stosować wodomierz, a pomiary zwierciadła wody wykonywać należy 

przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych.  



Dodatek do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych – poszukiwawczych za wodą w miejscowości Wincentów oraz 
Łubno na terenie gminy Piekoszów 

 

AQUA PRIVATE FUND SP. Z O.O. 
Mniów ul. Kolonia 72, 26-080 Mniów ; NIP: PL6572922962 

 

18 | S t r o n a  

Podczas pompowania pomiarowego należy prowadzić obserwację położenia zwierciadła 

wody w istniejącym już na terenie działki otworze O-1.  

Po zakończeniu pompowania wody należy wykonać pomiary stabilizacji zwierciadła 

wody. Wyniki pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych należy wpisać do dziennika 

próbnego pompowania. Po zakończeniu pompowania należy pobrać próbki wody do badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych.  

Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać przy użyciu rurociągu lub węża 

strażackiego do znajdującego się w pobliżu rowu. 

4.5. Zakres badań laboratoryjnych 

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próby wody  

do badań fizykochemicznych obejmujących następujący zakres oznaczeń: Escherichia coli (E. 

coli), Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, 

mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, Enterokoki, 

azotany, azotyny, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4 , żelazo, 

magnez, twardość.  

4.6. Dokumentacja wynikowa z przeprowadzonych robót 

Po zakończeniu prac terenowych i laboratoryjnych należy wykonać dokumentację 

hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia lub dokumentację geologiczną 

sporządzaną w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się 

udokumentowaniem zasobów wód podziemnych. Powinna ona zawierać informacje 

o przebiegu prac wiertniczych wyniki obserwacji, badań oraz wypływające z nich wnioski. 

Należy opracować ją zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 2033).  

Niniejszy dodatek do projektu robót geologicznych należy sporządzić w 2 

egzemplarzach i przedłożyć w celu zatwierdzenia Staroście Powiatu Kieleckiego. 
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4.7. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy 

i ochronę środowiska 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa pracy 

projektowane prace należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami   

w zakresie BHP. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego należy zabezpieczyć teren 

prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych. W trakcie prowadzenia 

projektowanych prac – wiercenie otworu studziennego, należy zaliczyć prace montażowe 

i demontażowe urządzenia wiertniczego oraz rurowanie i filtrowanie otworu. Prace powyższe 

należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót, po uprzednim sprawdzeniu 

stanu bezpieczeństwa miejsca pracy i urządzeń pracujących, przeprowadzeniu instruktażu 

o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobie prawidłowego i bezpiecznego wykonywania 

tychże prac. 

W związku z projektowanymi pracami warunki szkodliwe dla zdrowia zatrudnionych, 

związane są narażeniem na wpływy czynników atmosferycznych oraz z hałasem  

na stanowisku pracy. W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych (silne mrozy, 

wiatr, wyładowania atmosferyczne) roboty nie będą prowadzone. Dla ochrony przed 

wpływem czynników atmosferycznych załoga powinna być wyposażona w odzież ochronną 

dostosowaną do pory roku oraz kaski ochronne. Dla zabezpieczenia przed nadmiernym 

hałasem należy stosować ochronniki słuchu dopuszczone przez CIOP. 

Dla udzielenia pomocy w razie wypadku przy pracy wiertnia powinna być wyposażona  

w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 

Podczas wykonywania prac wiertniczych zostanie zajęty czasowo teren Inwestora. 

Po wykonaniu otworu, powierzchnia ziemi łącznie z glebą zostanie przywrócona w miarę 

możliwości do stanu pierwotnego. 

W trakcie prowadzonych robót nie przewiduje się powstania szkód górniczych 

 i geologicznych. Wpływ projektowanych robót na środowisko będzie ograniczony  

do minimum. 

Podczas prowadzonych robót należy zwracać szczególna uwagę na stan techniczny 

silników napędowych agregatów oraz rygorystycznie przestrzegać zachowania szczelności 
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zbiorników i instalacji paliwowych oraz dbać o właściwy stan techniczny instalacji 

wydechowych dla ochrony czystości gruntów, wód gruntowych i powietrza. Obudowę studni 

należy wykonać w taki sposób, aby wody spływające po powierzchni terenu i wody 

przypowierzchniowe nie dostawały się do studni. 

Wykonawca projektowanych robót geologicznych zobowiązany jest do prowadzenia prac 

zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody powstałe 

w wyniku nieujawnionych lub zatajonych instalacji i urządzeń podziemnych bądź 

skomplikowanej budowy geologicznej. 

5. Harmonogram robót 

Przedstawiony w niniejszym projekcie zakres robót należy wykonać zgodnie 

z harmonogramem. Realizację zadania planuje się rozpocząć w ciągu 6 miesięcy od uzyskania 

decyzji zatwierdzającej przedmiotowy projekt i wykonaniu zgłoszenia zamiaru przystąpienia 

do realizacji robót geologicznych. Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia robót 

geologicznych zostanie określony w zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych 

zgodnie z art. 81, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1420 ze zmianami). 

 

Uwzględniając możliwość wystąpienia nieprzewidzianych trudności związanych 

z uzyskaniem  wykonaniem robót geologicznych, np. warunki atmosferyczne, awarie maszyn 

i komplikacje wiertnicze oraz konieczność uzyskania środków pieniężnych w budżecie 

Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., proponuje się zatwierdzić niniejszy 

projekt na okres 5 lat licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji zatwierdzającej „Projekt 

robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych – poszukiwawczych za wodą w 

miejscowości Wincentów oraz Łubno na terenie gminy Piekoszów” (decyzja RO-

III.6530.1.2022 z dnia 04.04.2022 r.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Prace wiertnicze
2. Prace geologiczne
3. Prace geodezyjne
4. Analiza wody
5. Opracowanie dokumentacji

Czas realizacji robót w miesiącach
Rodzaj robótL.p.



Dodatek do projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych – poszukiwawczych za wodą w miejscowości Wincentów oraz 
Łubno na terenie gminy Piekoszów 

 

AQUA PRIVATE FUND SP. Z O.O. 
Mniów ul. Kolonia 72, 26-080 Mniów ; NIP: PL6572922962 

 

21 | S t r o n a  

6. Oddziaływanie projektowanego otworu na środowisko 

Projektowany teren znajduje się poza obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 

2000.  W pobliżu znajdują się obszary chronione takie jak: 

 Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości 40 m w kierunku 

południowym (za torami) od terenu projektowanych robót geologicznych. 

 Rezerwat Moczydło w odległości ok 2,5 km w kierunku południowo-wschodnim od 

terenu projektowanych robót geologicznych. 

 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 w odległości 1,4 km na południe od terenu 

projektowanych robót geologicznych. 

Projektowany sposób, technologia oraz materiały wykorzystane do wykonania 

przedmiotowych studni, wykluczają jakikolwiek negatywny wpływ tych robót na środowisko 

gruntowo-wodne oraz na obszary Natura 2000. Zamierzone roboty będą obejmowały 

pompowanie wód podziemnych, które będą odpowiadały parametrom jakościowym wód 

z warstwy wodonośnej, stąd nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych. 

Sprzęt mechaniczny będzie sprawny technicznie bez wycieków płynów eksploatacyjnych.  

W trakcie tego typu wierceń nie powstają odpady niebezpieczne – w świetle ustawy  

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21) i Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1923), płuczki wiertnicze i urobek nie stanowią odpadów niebezpiecznych. 

7. Uwagi końcowe 

 Termin ważności niniejszego dodatku do projektu robót geologicznych określa się do 

21.04.2027 r.  

 Zaprojektowane roboty i badania winny być wykonane pod dozorem uprawnionego 

hydrogeologa. 

 Zaprojektowane roboty należy udokumentować zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

 Teren ujęcia znajduje się poza obszarami chronionymi w tym obszarami NATURA 2000. 

 Lokalizacja projektowanego otworu może ulec zmianie w obrębie działki należącej 

do Inwestora. 
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 Niniejszy dodatek do projektu (2 egz.) należy przesłać do Starosty Powiatu Kieleckiego 

celem zatwierdzenia. 





Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Jednostka ewidencyjna: Piekoszów

Obręb: Wincentów

Mapa zasadnicza

Skala 1:1000

ID weryfikacji: 16936-b45c209e (na stronie: https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)

Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 10.01.2022 r.  Wniosek: GN-III.6642.13.2022

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.
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Zał. 7.1ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU O-1 WINCENTÓW
                   (KARTA OTWORU WIERTNICZEGO)

Miejscowość: Wincentów
Gmina: Piekoszów
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie
Działka: 872
Inwestor:  Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. 

Współrzędne geograficzne w układzie 2000: X= 5 636 581,23   Y=  : 7 459 485,39
Rzędna wysokościowa: 290,37 m. n.p.m.

Czas trwania robót wiertniczych: 26-27.04.2022r., pompowanie pomiarowe: 09-10.05.2022 r.
System i sposób wiercenia: dolny młotek w kolumnie rur osłonowych dalsze wiercenie „na boso”
młotkiem wgłębnym
Sposób pobierania próbek: do skrzynek 

Wyniki nadań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej wg niżej 
przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

3                                     Q = 1,5 m3/h;  s = 2,61;    q = 0,5275 m /h/1ms1 1 1
3                                     Q = 2,0 m3/h;  s = 6,02;    q = 0,6044 m /h/1ms2 2 2
3                                     Q = 3,0 m3/h;  s = 9,81;    q = 0,6546 m /h/1ms3 3 3

            k = 0,01306 m/h tj. 0,31 m/d określono na podstawie wyników próbnego pompowania
3                        Q eksploatacyjne ujęcia = 3,0 m /h przy S= 9,81 m, R= 42,27 m 
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A - wiercenie w rurach osłonowych 203 mm do głębokości 27 m (rury usunięte po wierceniu)
B - wypełnienie urobkiem z compactonitem
C - rura nadfiltrowa PCV 125 mm - długość 37 m, przelot 0 - 37 m, 
D -  obsypka żwirowa 1,4 - 2 mm
E - rura międzyfiltracyjna PCV 125 mm - przelot 40-43 m.,49-61 m.,64-73 m.,79-82 m.   
F - rura filtracyjna PCV 125 mm  - średnica szczelin 1 mm, przelot 37-40, 43-49 m.,61-64m, 73-79 M. 
G- rura podfiltrowa PCV 125 mm - długość 3 m., przelot 70 - 73 m.  
H - wiercenie „na boso” koronką 178 mm
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa  : G.580

WINCENTÓW

Jednostka ewidencyjna  : Piekoszów

Obręb  : 0019

Województwo : świętokrzyskie

Powiat  : kielecki

z dnia: 2022-10-18

260414_2

Nr kancelaryjny : GN-II.6621.9742.2022

(nazwa organu wydającego dokument)
STAROSTA KIELECKI

Lp Podmiot ewidencyjny
Charakter

Udział
własności / władania

SKARB PAŃSTWA Własność 1/11

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W 
KIELCACH
UL. PIASKOWA 18; 25-323 KIELCE; 

Wykonywanie prawa 
własności Skarbu 
Państwa i innych praw 
rzeczowych

1/12

Numer działki Położenie działki Pow.
działki

[ha]

Nr KW lub inny 
dokument
własności

Opis użytku
Oznaczenie
użytków i 
konturów
klasyfikac.

Pow.
użytku

[ha]

872 5.0500 KI1L/00105357/03.0100ŁIVłąki trwałe

2.0400RIVbgrunty orne

Id działki: 260414_2.0019.872

873 3.5800 KI1L/00105357/01.2200RIVbgrunty orne

2.3600RVgrunty orne

Id działki: 260414_2.0019.873

Razem powierzchnia działek : 8.6300 ha

   osiem  ha.   sześć tysięcy trzysta   m. kwadr.Słownie : 

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2022-10-18

Sporządził : Gabriela Socha
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Strona: 8
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