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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji studni nr 1, wykonanej w 1983 

roku na działce gruntowej nr 146/21, w miejscowości Jodłowno w Gminie 

Przywidz. 

 

Użytkownikiem i eksploatatorem studni była Gmina Przywidz, Ul. Gdańska 7,  

83-047 Przywidz. 

Studnia nr 1, była eksploatowana w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją 

Starosty Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z dnia 16.12.2002, znak ROŚ.6223 – 

73/02, ROŚ.6226 – 17/02.  

W latach 2009 – 2011 wykonano inwestycję podłączenia miejscowości Jodłowno do wodociągu 

czerpiącego wodę z miejscowości Ząbrsko. Studnia nr 1 w Jodłownie została od roku 2011 

trwale wyłączona z eksploatacji z powodu znacznego spadku wydajności. 

Studnia została wykonana na działce gruntowej o obecnym numerze 146/21. Działka ta należy 

do Skarbu Państwa a zarząd sprawuje Nadleśnictwo Kolbudy. 

Projekt opracowano w związku z żądaniem właściciela działki gruntowej nr 146/21, w 

miejscowości Jodłowno, przywrócenia terenu do poprzedniego stanu, co wiąże się z likwidacją 

studni oraz likwidacją ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej tej studni.  

 
Użytkownik i eksploatator studni (prowadzący instalację): Gmina Przywidz, zamierza 
zlikwidować studnię i zaprzestać korzystania z wód podziemnych w miejscowości Jodłowno. 
 
Podstawą projektu likwidacji studni nr 1 są: 

 Dokumenty wymienione w punkcie 3, 

 Informacje o planach inwestycyjnych gminy, 

 Przepisy prawne. 

Projekt został wykonany na zlecenie Gminy Przywidz, udzielone Przedsiębiorstwu 

Projektowemu i Produkcyjno-Handlowemu CONSLAB Hieronim Krzyżanowski, 80-297 Banino 

ul. Wodnika 7. 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE. 
 

2.1 Własność. 

 

2.1.1 Działka gruntowa nr 146/21, obręb Jodłowno, na której zlokalizowana jest 

studnia głębinowa, stanowi własność Skarbu Państwa.  

W imieniu Skarbu Państwa zarząd sprawuje: 

Nadleśnictwo Kolbudy, Ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy. 

 

2.1.2 Urządzenia ujęcia wody zlokalizowane na działce gruntowej nr 146/21, 

stanowi własność:  

Gminy Przywidz, Ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 
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2.2 Użytkownik ujęcia wodnego i sieci wodociągowej. 

 

Użytkownikiem ujęcia wodnego, w miejscowości Ząbrsko Górne oraz sieci wodociągowej 

docierającej do miejscowości Jodłowno jest:  

Gmina Przywidz,  
Ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz. 

 

2.3 Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację 

studni. 

 

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni jest: 

Gmina Przywidz,  
Ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz. 
 
2.4 Obowiązki w stosunku do stron trzecich. 

 

Prace likwidacyjne prowadzone będą na działce gruntowej nr 146/21. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z BIOZ, zajmując racjonalną, z punktu widzenia 

prowadzonych robót, powierzchnię terenu budowy. Teren budowy, droga dojazdowa i 

doprowadzenie zasilania energetycznego oraz wody uzgodniony powinien być z właścicielem 

działki gruntowej. 

 

3 DOKUMENTY I PRZEPISY PRAWNE. 

 

Ujęcie wody głębinowej w miejscowości Jodłowno funkcjonowało na podstawie następującej 
dokumentacji oraz w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne: 

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jodłowno 

Gm. Przywidz, z ustaleniem zasobów wód podziemnych w Kat. „B” z utworów 

czwartorzędowych zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku dnia 20.09.1983 

Oś-IV-8535/8985/83. 

2. Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydział Ochrony Środowiska z dnia 

20.09.1983, znak Oś-IV-8535/8985/83, o zatwierdzeniu dokumentacji 

hydrogeologicznej zawierającej ustalenie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych 

z utworów czwartorzędowych, dla ujęcia w miejscowości Jodłowno, Gm. Przywidz, wg 

stanu z dnia 28.02.1983. Zał. nr 1. 

3. Decyzja Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 16.12.2002 znak 

BRO.ROŚ.6223-73/02, BRO.ROŚ.6226-17/02, o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wody podziemnej i ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia 

głębinowego znajdującego się na terenie miejscowości Jodłowno, Gmina Przywidz. 
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4. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych z 

wnioskiem o ostanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wody w miejscowości Jodłowno 

Gm. Przywidz. Operat wykonał mgr inż. Roman Plata w październiku 2002 r. 

5. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego - studnia nr 1. Zał. nr 2. 

6. Ustawa z dnia 18.07.2001 - Prawo Wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012, pozycja 145). 

7. Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i górnicze z dnia (Dz. U. 2011 Nr 163, 

poz. 981). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 w sprawie szczegółowych 

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

wymaga uzyskania koncesji. (Dz. U. Nr 288/2011, poz. 1696). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi. (Dz. U. Nr 109/2002 poz. 961). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 

282/2011, poz. 1656). 

 

4 LOKALIZACJA STUDNI. 

 

Omawiana miejscowość Jodłowno, znajduje się w obrębie ziem należących do Gminy Przywidz, 

powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w województwie pomorskim. 

Przez miejscowość prowadzi droga wojewódzka nr 221, Gdańsk – Kościerzyna. 

Ujęcie znajduje się przy drodze w centralnej części miejscowości Jodłowno.  

Studnia nr 1 znajduje się na działce gruntowej nr 146/21. 

Współrzędne geograficzne studni wynoszą : 

φ= 54º 14’ 46.61” N  λ = 18º 23’ 14.98” E 

Współrzędne geograficzne zostały odczytane w układzie BL WGS-84. 

Usytuowanie studni przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. nr 1. 

 

5 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

 

Rejon miejscowości Jodłowno leży w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, na wysoczyźnie moreny 

czołowej, rozciętej głęboką doliną rzeki Reknicy, która uchodzi do rzeki Raduni.  

Teren ujęcia wody położony jest na rzędnej 231,6 m npm. 

W budowie geologicznej od powierzchni terenu występują utwory czwartorzędowe, które w 

otworze studziennym w Jodłownie przebadano do głębokości 132,0 m. 

Od powierzchni terenu do głębokości 119,0 m zalegają gliny zwałowe oraz mułki z wkładkami 

piaszczystymi.  

Poniżej występuje warstwa piasków średnioziarnistych, nieprzewierconych do głębokości 

końcowej odwiertu, czyli do głębokości 132,0 m ppt. Warstwa ta jest pierwszą 

czwartorzędową warstwą wodonośną. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 65,05 m 

ppt, to jest na rzędnej 162,6 m npm. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis116.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis116.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis116.htm
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Budowa geologiczna szczegółowo przedstawiona jest w dokumentacji hydrogeologicznej oraz 

na zbiorczym wyniku wiercenia studziennego, który stanowi załącznik nr 2. 

Poniżej podaje się profil litologiczny otrzymany podczas wiercenia otworu: 

  0,0 –   0,3 m gleba brunatna, gliniasta 

  0,3 –   4,5 m glina zwałowa rdzawo-brunatna z głazikami skał północnych 

  4,5 –  15,5 m glina zwałowa szara z głazikami skał północnych 

 15,5 –  17,0 m piasek różnoziarnisty ze żwirem i otoczakami, szarożółty. 

 17,0 –  24,0 m piasek drobnoziarnisty, jasnobeżowy 

 24,0 –  26,0 m piasek drobnoziarnisty ciemnobeżowy z przewarstwieniami mułku 

ciemnobeżowego 

 26,0 –  31,0 m mułek piaszczysty, ciemnobeżowy 

 31,0 –  39,0 m mułek piaszczysty beżowy laminowany mułkiem szarym 

 39,0 –  47,6 m mułek ciemnoszary laminowany mułkiem piaszczystym, szarym 

 47,6 –  57,5 m piasek drobnoziarnisty ciemnoszary z otoczakami skał północnych 

 57,5 –  65,5 m mułek ciemnoszary laminowany mułkiem jasnoszarym, piaszczystym 

 65,5 –  68,2 m piasek drobnoziarnisty, jasnoszary 

 68,2 -   80,0 m Piasek drobnoziarnisty, jasnoszary ze żwirem i otoczakami skał 

północnych 

 80,0 – 110,0 m glina zwałowa, szara z głazikami skał północnych 

110,0 - 114,0 m piasek różnoziarnisty, ciemnoszary z domieszką żwiru i przekładkami 

gliny zwałowej 

114,0 – 119,0 m glina zwałowa, ciemnoszara 

119,0 – 120,0 m piasek drobnoziarnisty, zamulony, ciemnoszary 

120,0 – 122,0 m piasek średnioziarnisty, jasnoszary 

122,0 - 132,0 m piasek drobnoziarnisty jasnoszary 

Na głębokości 119,0 m ppt nawiercono pierwszą, czwartorzędową warstwę wodonośną, której 

zwierciadło stabilizuje się na głębokości 69,05 m ppt. 

W czasie pompowania pomiarowego uzyskano następujące wyniki: 

Q1 = 4,86 m3/h   S1 = 0,92 m 

Q2 = 11,29 m3/h   S2 = 2,18 m 

Q3 = 15,19 m3/h   S3 = 2,88 m 

Ustalony średni współczynnik filtracji wynosi: kśr = 0,000098 m/s. 

 

6 DANE TECHNICZNE OTWORU STUDZIENNEGO NR 1. 

 

Studnia nr 1 w miejscowości Jodłowno wykonana została w roku 1983 do głębokości 132,0 m. 

Dane geologiczno – techniczne podano na podstawie Dokumentacji Hydrogeologicznej 

wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zakład w Gdańsku, Ul. Szafarnia 

4, zatwierdzonej dnia 20.09.1983 decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydziału 

Ochrony Środowiska, znak Oś-IV- 8535/8985/83.  

 

Roboty wiertnicze prowadzono następującymi kolumnami rur: 

 Rury Φ 18” do głębokości 40,0 m ppt. Kolumnę tą usunięto po wykonaniu prac 

 Rury Φ 16” do głębokości 63,0 m ppt. Kolumnę tą usunięto po wykonaniu prac. 
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 Rury eksploatacyjne Φ 14” do głębokości 132,0 m ppt. Rury te podciągnięto do 

głębokości 119,5 m odsłaniając filtr. 

Dane techniczne zamontowanego filtru; 

 Rura nadfiltrowa z zamkiem bagnetowym, Φ 7⅝” o długości 8,0 m 

 Filtr siatkowy o długości części roboczej 10,5 m, średnica Φ 7⅝”, siatka stylonowa nr 

10 z obsypką żwirową 1,4 – 3,0 mm. 

 Rura podfiltrowa, Φ 7⅝” o długości 2,0 m. 

 

Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy Φ = 1500 mm, przykrytą płytą 

nadstudzienną Φ = 1800 mm z włazem i kominkiem wywiewnym. W dolnej partii obudowy 

wykonano wannę stalową. W obudowie zamontowano na głębokości 65 m ppt pompę 

głębinową typu GB0.18 z silnikiem N = 3,3 kW. Zastosowano rury przewodowe stalowe Dn 80 

mm, z wodomierzem oraz zasuwami zwrotnymi i odcinającymi. Obudowę studni przedstawiono 

na rysunku nr 2. 

 

7 LIKWIDACJA STUDNI. 

 

Likwidację studni nr 1 w miejscowości Jodłowno projektuje się wykonać przez usunięcie filtru i 

kolumny rur eksploatacyjnych z otworu. Przestrzeń po kolumnie rur zostanie wypełniona iłem 

lub piaskiem drobnym zgodnie z rysunkiem nr 3. 

 

7.1 Prace przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do właściwej likwidacji otworu studziennego należy dokonać 

sprawdzenia głębokości otworu do zamka kolumny filtrowej. 

Następnie z obudowy studni należy wymontować i usunąć wszystkie urządzenia hydrauliczne i 

elektryczne: pompę wraz z rurami wodociągowymi, piezometr, wodomierz i zasuwy. 

W dalszej kolejności należy zdemontować obudowę studni w celu umożliwienia zainstalowania 

podnośników hydraulicznych niezbędnych do usuwania kolumny rur eksploatacyjnych. 

 

7.2 Usuwanie kolumny filtrowej. 

 

Górna krawędź rury nadfiltrowej (zamek filtru) o średnicy Φ 7⅝” = 193,7 mm znajduje się na 

głębokości 111,5 m. Wskazane jest uruchomienie kolumny filtrowej przy pomocy raka i 

następnie jej usunięcie. Po usunięciu filtru spodziewane jest samoczynne wypełnienie otworu 

piaskami budującymi warstwę wodonośną („samozasyp”). Zaleca się sprawdzenie głębokości 

samoczynnego wypełnienia otworu i ewentualnego uzupełnienia brakującej części piasku 

drobnoziarnistego, który powinien być przechlorowany. 

Należy przewidzieć możliwość zerwania kolumny filtrowej, co wiąże się z zastosowaniem 

narzędzi ratunkowych.  

Może okazać się też, że usunięcie kolumny filtrowej, z uwagi na długotrwałe zaleganie w 

warstwie wodonośnej, będzie niemożliwe. W takim przypadku dopuszcza się przejście do 

następnego etapu likwidacji, to jest do iłowania otworu lub (we wskazanych miejscach 

otworu) wypełnienie przechlorowanym piaskiem. 
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7.3 Usuwanie kolumny rur eksploatacyjnych. 

 

Do uruchomienia i usuwania kolumny rur eksploatacyjnych Φ 14” = 355,0 mm należy użyć 

wcześniej zamontowanych podnośników hydraulicznych. 

W trakcie usuwania rur eksploatacyjnych należy prowadzić iłowanie otworu zgodnie z opisem 

zawartym w punkcie 7.4. 

W następujących przedziałach głębokości występują utwory piaszczyste: 

114,0 - 110,0 m ppt. 

  80,0 -  65,5 m ppt. 

  57,5 – 47,6 m ppt. 

  26,0 - 15,5 m ppt. 

Na głębokościach tych, do otworu studziennego, należy wsypać piasek drobnoziarnisty 

przechlorowany ( 10 kg wapna chlorowanego na 1 m3 piasku). 

Wykop po obudowie wypełnić gliną piaszczystą. 

Warstwę przypowierzchniową należy zagęścić w celu niedopuszczenia do osiadania gruntu i 

wyrównać. 

W miejscu zlikwidowanego otworu należy zakopać słupek betonowy (świadek) z podaniem 

numeru studni i daty jej likwidacji. 

 

7.4 Iłowanie otworu. 

 

Iłowanie otworu należy przeprowadzić w następujących przedziałach głębokości: 

119,0 - 114,0 m ppt. 

110,0 -   80,0 m ppt. 

  65,5 -   57,5 m ppt. 

  47,6 -   26,0 m ppt. 

  15,5 -     2,5 m ppt. 

    2,5 –    0,0 m ppt. - wykop po obudowie studni należy wypełnić gliną piaszczystą. 

Do iłowania należy użyć iłu względnie gliny bez części humusowych i piasku. Ił lub glina 

powinna być urobiona do stanu miękkoplastycznego. W tym celu materiał należy rozdrobnić w 

mieszalniku, a w razie jego braku, ułożyć na czystej i równej podłodze z desek, warstwę 

grubości do 20 cm, polać wodą i przerobić łopatami oraz ubijakami na jednolitą plastyczną 

masę. Odpowiednią plastyczność uzyskuje się wtedy, gdy uformowane dwie kule o średnicy 

około 10 cm uderzone wzajemnie, przy próbie rozciągania nie odlepiają się od siebie, lecz 

masa iłowa ulega rozerwaniu po powierzchni, stanowiącej naturalny przełam iłu (stan miękko 

plastyczny). 

Z masy iłowej należy uformować kule o średnicy około 15 cm. Liczba kul powinna być 

wystarczająca do jednorazowego wykonania całego iłowania danej warstwy. Przed użyciem 

kul do iłowania należy je obsuszyć tak, aby utworzyła się na ich powierzchni sucha twarda 

skorupa. 

Podczas iłowania pięciometrowej warstwy z przedziału głębokości 119,0 – 114,0 m ppt. w 

otworze będzie występowała woda. Należy więc obsuszone kule iłowe opuścić do otworu w 

łyżce wiertniczej z otwieranym dnem, aż do uzyskania warstwy o miąższości około 2 m. 
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Następnie należy podciągnąć rury eksploatacyjne o odcinek około 1,0 m i ubijać kule dłutem. 

Podobnie postępujemy przy iłowaniu drugiej dwumetrowej warstwy. Po ubiciu iłu dłutem, z 

otworu należy wypompować wodę i dokończyć iłowanie tej warstwy na sucho. 

Po tych pracach należy przeprowadzić próbę szczelności zamknięcia użytkowej warstwy 

wodonośnej. Z otworu należy usunąć pozostałą wodę i zaprzestać wypełniania otworu na czas 

12 godzin. Zamknięcie poziomu wodonośnego można uznać za skuteczne, jeżeli poziom wody 

nie podniesie się więcej jak o 0,3 m. W przeciwnym wypadku, należy powtórzyć zamykanie 

warstwy i ponowić próbę szczelności zamknięcia. 

Po likwidacji otworu należy sporządzić protokół z likwidacji, podpisany przez zleceniodawcę, 

wykonawcę robót i nadzór geologiczny. 

Do likwidacji studni nr 1 należy zabezpieczyć następujące ilości materiałów: 

 Ił lub glina – 9,0 m3 

 Piasek drobnoziarnisty – 5,1 m3 

 Glina piaszczysta – 4,5 m3 

 Wapno chlorowane – około 50 kg. 

 

8. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA 

ŚRODOWISKO. 

 

Niewłaściwie prowadzone roboty likwidacyjne studni mogą stanowić zagrożenie dla środowiska 

wodno-gruntowego. Zagrożenie to może zaistnieć w przypadku niezgodnego z zasadami 

izolowania warstwy wodonośnej i poszczególnych warstw wyżej występujących. Należy 

przestrzegać rzędnych głębokościowych układania poszczególnych warstw w likwidowanym 

otworze studziennym. 

Roboty likwidacyjne studni powinny być powierzone doświadczonym wykonawcom 

posiadającym odpowiedni sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na niedopuszczenie do utworzenia się dróg migracji 

ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do użytkowej warstwy wodonośnej. 

Zgodnie z zapisem w punkcie 7.4, należy przeprowadzić próbę szczelności zamknięcia 

użytkowej warstwy wodonośnej. 

 

Studnia nr 1 zlokalizowana jest w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Teren usytuowania studni nr 1 nie jest objęty ochroną w ramach programu Natura 2000.  

Likwidacja studni nr 1 w miejscowości Jodłowno nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrody.  

 

9. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH. 

 

W związku z realizacją projektu likwidacji studni nr 1 w Jodłownie nie przewiduje się 

wystąpienia awarii, która w prawie ochrony środowiska określana jest jako awaria poważna 

(Ustawa z 27.04.2001 o ochronie środowiska). 

Natomiast zwykłe awarie narzędzi i sprzętu wiertniczego powinny być usuwane na bieżąco. 

Awarie związane z narzędziami w otworze studziennym przy wyciąganiu filtru są możliwe i 

brygada wykonująca roboty musi być zaopatrzona w sprzęt dodatkowy (zastępczy) i 

ratunkowy. 
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10. BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT. 

 

Roboty geologiczne związane z likwidacją otworu studziennego powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 

(Dz. U. Nr 109, poz. 961). Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie do robót 

geologicznych wykonywanych techniką wiertniczą. 

 

 Prace likwidacyjne powinny być kierowane i dozorowane przez osobę posiadającą 

stwierdzone kwalifikacje do tego typu robót i stosowanego sprzętu. 

 Urządzenia i sprzęt powinny być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

 Urządzenia i sprzęt powinny być obsługiwane przez pracowników przeszkolonych do 

pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu. 

 Urządzenia i sprzęt powinny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją techniczno -

ruchową. 

 Pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi. 

 Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp do pracy 

na poszczególnych stanowiskach. 

 Na każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 Urządzenia i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać otoczeniu. 

 W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać prace i 

niezwłocznie, w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji 

zagrożenia. 

 Dozór i kierownictwo ruchu zakładu powinno stale prowadzić obserwacje i 

monitorować możliwość powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego lub środowiska naturalnego. 

 Pracowników należy wyposażyć w telefon umożliwiający łączność z zakładem pracy 

oraz ze służbami ratunkowymi. 

 Na terenie robót powinien być sprzęt gaśniczy dostosowany do możliwego zagrożenia 

pożarowego. 

 Uzupełnienie paliwa i smarów powinno odbywać się podczas postoju maszyn. 

 Zbiorniki z paliwem i smarami powinny znajdować się w odległości 50 m od miejsca 

pracy maszyn. 

 

11. HARMONOGRAM PRAC. 

 

Poniżej przedstawia się uproszczony harmonogram prac likwidacyjnych, podając czasokres 

realizacji zadania: 

 Prace przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy – 3dni robocze. 

 Likwidacja obudowy studni, demontaż zasilania – 2 dni robocze. 
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 Sprowadzenie sprzętu, ustawienie i przygotowanie do pracy – 3 dni robocze. 

 Prace likwidacyjne studni – 15 dni roboczych. 

 Uporządkowanie i likwidacja placu budowy – 2 dni robocze. 

Razem 25 dni roboczych, tj. około 1 miesiąca. 

 

12. WNIOSKI I ZALECENIA. 

 

1. W przypadku braku możliwości usunięcia filtru lub rur eksploatacyjnych (z uwagi na ich 

długotrwałe zaleganie w ziemi) stosowne decyzje powinien podjąć geolog dozorujący 

likwidację studni, przy udziale wykonawcy prac i Inwestora. 

2. Wnioskuje się o zatwierdzenie projektu robót geologicznych likwidacji studni nr 1 na 

terenie działki gruntowej nr 146/21 w miejscowości Jodłowno Gmina Przywidz Powiat 

Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

3. Roboty geologiczne związane z likwidacją otworów należy prowadzić pod dozorem 

geologicznym na podstawie zatwierdzonego projektu i po uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na likwidację urządzeń służących do poboru wody. 

4. Wyniki likwidacji otworów należy przedstawić w dokumentacji geologicznej 

opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 

r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych 

(Dz. U. Nr 282/2011, poz. 1656). 

5. Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń 

wodnych służących do poboru wody z otworu studziennego nr 1 położonego na terenie 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Jodłowno 

Gmina Przywidz zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 7.  

6. Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych wraz z dwoma egzemplarzami 

projektu i zapisem na elektronicznym nośniku danych, należy przesłać do Starostwa 

Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

7.  Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z dwoma egzemplarzami 

niniejszego projektu wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, (po jego 

zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej), należy złożyć w 

Starostwie Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis116.htm

