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1.Wst~p

1.1 Zleceniodawca opracowania : Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp.zO.O.

ul. Elizy Orzeszkowej 8
Sepolno Krajenskie

1.2 Podstawa opracowania :
rozporzadzenie MOSZNiL z dnia 5.11.1991 w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych zrodel i ujeo wody (Dz. U. nr 116 poz. 504)
rozporzadzenie MOSZNiL z dnia 23.08.1994 w sprawie szczegolowych wymagan Jakim
powinna odpowiadac dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska ( Dz. U.
nr 93 poz 444)

1.3 eel opracowania:
rozpoznanie warunk.6w geologicznych i hydrogeologicznych w rejonie przedmiotowego
ujecia w ukladzie przestrzennym
analiza jakosci czwartorzedowego poziomu wodonosnego w okresie jego eksploatacji
ocena zagrozenia dla jakosci wod eksploatowanego poziomu wodonosnego
ustalenie kierunku i predkosci przeplywu w6d poziomu czwartorzedowego, a takze jego
zwiazku z wodami powierzchniowymi i innymi wodami podziemnymi
okreslenie potrzeby wyznaczenia strefy ochrony posredniej lub uzasadnienie mozliwosci
odstapienia od ich wyznaczania

»<;
1.4 Wykorzystane materialy archiwaine i literatura

dokumentacje hydrogeologiczne znajdujace sie w Wojew6dzkim Archiwum'
Geologicznym w Bydgoszczy, dla rejonu gminy Sepolno Krajenskie
poradnik metodyczny .Projektowanie sire! ochronnych irode! i ujf(c wod podziemnych"
wydany przez Departament Geologii MOSZNiL - Warszawa
Krogulec E. "Wplyw metodyki badan na otrzymywane wartosci wspolczynnika filtracji
osadow slaboprzepuszczalnych" Przeglad Geologiczny nr 4/1994
Pazdro Z. .Jiydrogeologia ogolna" 1977
PIeczynski J. "Odnawialnosc zasobow wod podziemnych" WG Warszawa 1981
PIeczynski J. " Wymiarowanie stref ochronnych ujec wod podziemnych" Technika
Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia nr 1/89
Pieczynski 1. "Naturalna odpornosc struktur wodonosnych na zanieczyszczenia"
Technika Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia nr 5-6/88



- 2. Charakterystyka ujecia wody

Ujecie wody dla miastajest zaopatrywane ze studni glebinowych nr: la, 3a, 4,5,6 i 7.
Studnia glebinowa ill 3, po jej uszkodzeniu w trakcie badan prowadzonych w 1981 roku
zostala zamieniona na piezometr obserwacyjny i obecnie sluzy do pomiar6w zalegania
zwierciadla w6d poziomu czwartorzedowego w rejonie przedmiotowego ujecia,

Natomiast studnia glebinowa nr 5 w 2000 roku zostala poddana rekonstrukcji,
polegajacej na posadowieniu w otworze drugiego Iiltra 0 mniejszej srednicy tj. 133 mm.
Wykonane prace przywrocily pierwotne zdolnosci eksploatacyjne otworu.

Wszystkie studnie glebinowe z wyjatkiem otworu studziennego fit 7 ujmuja wody I
podglinowej warstwy wodonosnej poziomu czwartorzedowego, zalegajacej srednio w
przedziale glebokosci 30 - 50 m ppt. Otwor nr 7 jako jedyny na przedmiotowym ujeciu
ujmuje do eksploatacji wode podziemna zalegajaca w II warstwie poziomu
czwartorzedowego, ktorej strop w tym otworze nawiercono na glebokosci 56,5 ill ppt, a
jej spagu nie osiagnieto. Studnie sa polozone od siebie w znacznych odleglosciach co
umozliwia w zaleznosci od potrzeb ich laczna eksploatacje w ramach zatwiedzonych

.~ zasobow w kat. "B" w wysokosci 183 m3/h przy depresji 13-24 metra Idecyzja Wydzialu
Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska Urzedu Wojew6dzk:iego w Bydgoszczy z
dnia21 kwietnia 1981 rokunrGT-II-8530173/81. Woda z kazdej studni tloczona jest do
hydrofornii - stacji uzdatniania, gdzie po przejsciu procesu odzelaziania i odmanganiania
podawanajest do sieci wodociagowej.

Karty eksploatowanych studzien glebinowych stanowia zalacznik nr 6a-6g do
niniejszego aneksu.

3. Srodowisko geograficzne

Ujecie wody dla miasta Sepolno Krajenskie polozone jest wg podzialu Polski na
krainy geograficzne / I.Kondracki 1998 roku I w obrebie jednostki zwanej Pojezierzem
Poludniowo - Pomorskim, ktorego elementem skladowym jest tzw. Pojezierze
Krajenskie.

W aspekcie geomorfologicznym rejon przedmiotowego uj~cia stanowi wysoczyzn~ .
morenow'l, falisl4, kt6rej powier.lchnia terenu waha sic;:w przedziale od 124,0 do 145,0 m'
npm.

V·/ analizowanym rejonie znajduj~ si~ liczne jeziora 0 charakterze rynnowym.
Najwi~ksze z nich to jezioro S~polenskie. Przylega one od strony zachodniej do miasta
S~p61na Kraj. Jego powierzchttia Vvynosi 156,3 ha, a 111aksymalnagl~bokos6 10,9111_PrZe
jezioro to przeplywa rzeka S~polenka, kt6rej dolina stanowi poziom drenaru dla plytkich
w6d podziemnych oraz jest odbiornikiem splywu powierzchniowego z terenu calego
miasta.

Komunalne ujc;:ciewody jest polozone w zachodniej czc;:scimiasta, na terenie tzw.
parku miejskiego I kompleksu lesno-sportowego I, ktory przylega bezposrednio do w/w
jeziora.

Powierzchnia terenu w rejonie studzien gl~binowych jest plaska i wykazuje bardzo
lagodny spadek w kierunku poludniowo-zachodnim.



4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna w analizowanym rejonie zostala rozpoznana glownie
wierceniami hydrogeologicznymi wykonanymi dla potrzeb ujecia komunalnego, dla
licznych ujec zakladowych na terenie miasta jak rowniez dla uj~c wykonanych na
terenach przyleglych, glownie ujec wiejskich. W profilu geologicznym do glebokosci
rzedu 100 m ppt zalegaja utwory czwartorzedowe, tylko lokalnie nawiercono utwory
trzeciorzedowe I por. przekroje geologiczne - zal. nr I

Utwory trzeciorzedowe - stwierdzono jedynie w otworach studziennych w Kawlu ,
Howie oraz Lutowku, czyli na terenach polozonych na zachod od przedmiotowego ujecia.
Litologicznie S<\:one wyksztalcone w postaci How lub mulkow zwartych, szarych. Ich
strop zalega na rzednych 60,0 - 62,0 m npm. Ich spagu w omawianym rejonie dotychczas
wykonanymi wierceniami nie osiagnieto.

Utwory czwartorzedowe - zalegaja ciagla seria 0 duzej miazszosci . Od powierzchni
terenu do glebokosci 17 - 35 m ppt dominuja utwory lodowcowe w postaci glin
zwalowych - szarych, z otoczakami. W ich stropie lokalnie wystepuja gliny zolte lub
gliny piaszczyste. W obrebie glin zwalowych zalegaja przewarstwienia i soczewy
utworow piaszczystych 0 miazszosci nie przekraczajacej srednio 5 m. W spagu glin
zwalowych lokalnie stwierdzono obecnosc osadow zastoiskowych - mulkow zwartych
szarych, przechodzacych w glebszej czesci profilu w piaski mulkowate. Tworza one
soczewy 0 miazszosci kilku metrow.

Generalnie seria glin lodowcowych podscielona jest ciClgli:l_warstwa utworow
piaszczystych pochodzenia wodno - lodowcowego. Ich miazszosc jest bardzo
zroznicowana i waha sie od kilkunastu do ponad 20 metrow. Granulacja piaskow jest w
przewazajacej czesci profilu srednio lub grubo ziarnista.

Utwory piaszczyste poscielone sa ponownie warstwa szarych glin zwalowych, ktorej
miazszosc w otworze n 7 na ujeciu miejskim wynosila zaledwie 4,0 metry. Ponizej
ponownie nawiercono serie osadow piaszczystych, ktorych spagu do glebokosci 67,0 m
ppt nie osiagnieto.

Uklad i litologie przedstawiono na przekrojach geologicznych - zal. nr 8-10.

5. 'Varunki hydrogeologiczne

W strefie dotychczas rozpoznania hydrogeologicznego w obrebie miasta i jego rejonie
stwierdzono wystepowanie wylacznie wod czwartorzedowego poziomu wodonosnego.
Poziom ten w roznych rejonach miasta Sepolna , jest reprezentowany przez 2 - 3
warstwy wodonosne.

Na terenie przedmiotowego ujecia stwierdzono wystepowanie dwoch warstw
wodonosnych, srodglinowych ,kt6re pozostaja z sobi:l_w wi~zi hydraulicznej, co
potwierdzaj'l. poziomy piezometryczne ich zwierciadel. Ponadto w rejonach, gdzie
mi<\:Zszoscutworow piaszczystych w strefie przypowierzchniowej jest wi~ksza, okresowo
zalegaji:l_wody 0 zwierciadle swobodnym, ktorych glownym irodlem zasilania Si:l_opady
atmosferyczne infiltruji:l_cew podloze geologiczna.



Zasobnosc w6d przypowierzchniowych / nadglinowych / jest bardzo zrmenna 1

niewielka stad nie maja charakteru uzytkowego.
I iII srodglinowa warstwa wodonosna charakteryzuja sie subartezyjskim zwierciadlem

wody, kt6re stabilizuja sie na glebokosci 6 - 8 m ppt. Zlikwidowane otwory studzienne nr
2, 2a i 2b /polozone w obnizeniu morfologicznym charakteryzowaly sie samowyplywami,
z kt6rych najwiekszy osiagal poziom 3,16 m ponad poziom terenu.

Obie warstwy wodonosne 0 charakterze uzytkowyrn Setzasilane glownie przez doplyw
podziemny od strony wysoczyzn polozonych na polnocny wsch6d od komunalnego
ujecia, Cechuje je znaczna zasobnosc co potwierdzaja wartosci wspolczynnika filtacji jak
i wydatek jednostkowy / por. zal. nr 4a /.

Splyw w6d czwartorzedowych nastepuje generalnie w kierunku poludniowo-
zachodnim, co potwierdza ich kontakt hydrauliczny z wodami jez. Sepolenskiego i dolina
rzeki Sepolenki.

Uklad piezometrycznego zwierciadla w6d poziomu czwartorzedowego przedstawiono
na zal. nr 5 i6.

Z interpretacji tego ukladu wynika ze, zwierciadla w6d czwartorzedowych na
analizowanym terenie wystepuje w przedziale 118 - 121 m npm , co daje spadek
hydrauliczny zwierciadla wody w przedziale wielkosci : 0,00097 - 00,37.

Utwory zawodnione rozprzestrzenione Setna znacznym obszarze, charakteryzuja sie
duza miazszoscia i korzystna granulacja co powoduje, iz poziom wodonosny stanowi
glowne zrodlo wody dla potrzeb zaopatrzenia ludnosci.

Eksploatowane warstwy wodonosne Setdodatkowo zasilane przez infiltracje opad6w
w obrebie form, kt6re sprzyjaja migracji w6d w podloze geologiczne. Mniejszym zrodlem
doplywu Set wody pochodzace z przesaczania sie plytkich w6d czwartorzedowych
zgromadzonych w obrebie soczew i przewarstwien srodglinowych.

Spos6b zalegania utwor6w zawodnionych, charakter zwierciadla w6d
czwartorzedowych oraz podstawowe parametry hydrogeologiczne eksploatowanego
poziomu przedstawiono na przekrojach hydrogeologicznych (zal, nr 8 - 10) oraz
zestawiono w tabeli (zal. nr 4a - 4d ).

6. Jakosc wod podziemnych

Analize jakosci w6d eksploatowanej warstwy wodonosnej oparto gl6wnie na
wynikach badan fizyko-chemicznych wykonanych na etapie realizacji studzien dla ujecia
komunalnego oraz wynikach wykonanych w latach 1991- 2000.

W tabeli (zal. nr 12) zestawiono wyniki badan, kt6re zostaly ograniczone do tzw.
podstawowego zakresu analizy sanitamej. Z wyjatkiem analiz z roku 2000 nie wykonano
dotychczas analiz na zawartosc siarczan6w, fluoru i suchej pozostalosci.

Dotychczas nie wykonano dla eksploatowanej wody surowej takze analiz
okreslajacych zawartosc metali ciezkich takichjak: Zn, Cu, Pb, Cd oraz Cr.

Prowadzone systematycznie w latach 90-tych oznaczenia fizyko-chemiczne
eksploatowanej warstwy wodonosnej potwierdzaja stalosc cech, w badanym zakresie.

Set to wody slabo kwasne, 0 sredniej twardosci i niskiej utlenialnosci. Zawartosc
chlork6w rz~du 8,0 - 18,0 mg/I jest typowa dla w6d czwartorz~dowych. Niewielka lub
sladowa ilosc zwiq_zku kompleksu azotowego swiadczy 0 znikomym wplywie
zanieczyszczen antropogenicznych na jakosc tych w6d.

Wszystkie te parametry wyst~pujet w st~zeniach nie przekraczajetcych polskich norm
dla w6d pitnych, co dowodzi 0 braku przenikania do tych w6d zanieczyszczen
wywolanych dzialalnosciet czlowieka. Nie zaobserwowano r6wniez zmian skladu



naturalnego zwiazanego z ewentualnym, nadmiernym eksploatowaniem wod
czwartorzedowych,

Badana woda wykazala, ze wylacznie zawartosc zwiazkow zelaza i manganu
przekracza norme dla wod pitnych. Zwiazki zelaza wystepuja w ilosci 1,2 - 2,7 mg/I, a
manganu w ilosci 0,08 - 0,18 mg/I. Ich obecnosc w surowej wodzie jest cecha naturalna,
wynikajaca z procesow hydrogeochemicznych zachodzacych w warstwie wodonosnej.
Wody te wymagaja uzdatniania w zakresie tych dwoch parametrow.

7. Ustalenie obszaru splywu wod do ujecia

Do obliczenia wielkosci splywu wod do ujecia zastosowano metode Wysslinga,
wykorzystujac dane z opracowanej mapy hydrogeologicznej (zal. nr 3)

ObIiczenia przeprowadzono w odniesieniu do parametrow i zasobow w kat. "B"
r>. zatwierdzonych dla tego ujecia,

Dane do obliczen:

k - wspolczynnik filtracji = 0,0000962 mls

m - miazszosc warstwy wodonosnej = 15,8 (srednia dla otworow studziennych na
ujeciu)

De - porowatosc efektywna = 0,34 (wg Kozerskiego)

Q - wydatek studni = 135,0 m3/h = 0,0375 m3/s

Wykorzystujac powyzsze parametry ustalono:

7.1 szerokosc strefy splywu B wg wzoru

B = Q : (k x m x I) = 2056 m

7.2 szerokosc strefy splywu wod na wysokosci ujecia B' wg wzoru:

B'=B:2=1028m

7.3 odleglosc od punktu neutralnego x, :

x,=Q : (2II x k x m x I) = 327 m

predkosc efektywna przeplywu wody w warstwie wodonosnej U:

U = (k x I) : De = 0,293 mid

7.4 droge miarodajna dla I przyjetej izochrony t:

tl = 30 dni 1= 8,79



tz = 9125 dni 1= 2673,62

7.5 odleglosc do granic obszaru splywu wod do ujecia dla danego czasu przeplywu (t1 i t2)

So lub s, = {± 1+ 1( 1+ 8 x,) } :2

Gdzie : So - odleglosc w gore strumienia
s, - odleglosc w dol strumienia

Dla izochrony ti = 30 dni:

So = 22,22m s, = 13,42 m

a dla czasu przeplywu t2 = 9125 dni

So= 2908,49 m s, = 234,87 m

Graficzny obraz obszaru splywu wod do ujecia przedstawiono na zal. nr 6.
Z zasiegu wyznaczonych granic OSW ustalonych w sposob analityczny wynika, ze

obszar ten obejmuje takze czesciowo teren jeziora Sepolenskiego.. W zwiazku z
powyzszym przeanalizowano czy przedmiotowe ujecie jest zasilane takze przez doplyw
wod powierzchniowych, obliczajac tzw. parametr QR / wg Poradnika metodycznego ..../ .
Jego wielkosc wynosi 0,081. Z interpretacji tej wielkosci w odniesieniu do nomogramow
A. Lallemanda-Baresa wynika, ze wody jez.Sepolenskiego nie zasilaja przedmiotowego
ujecia, Powyzsze potwierdza takze interpretacja ukladu warstw geologicznych , glebokosc
wystepowania eksploatowanych warstw wodonosnych oraz glebokosc jeziora.

Poniewaz faktyczny pobor wody na ujeciu w Sepolnie Krajenskim jest znacznie
nizszy od zatwierdzonych dla niego zasobow w kat. "B", rowniez rzeczywista strefa
splywu wod do ujecia jest mniejsza od wyznaczonej.

Ponadto inne ujecia wody polozone w analizowanym terenie sa zlokalizowane poza
zasiegiem, co umozliwia zachowanie duzej zasobnosci poszczegolnych ujC(cbazujacych
na czwartorzedowym poziomie wodonosnym,

8. Ocena potencjalnego zagrozenia jakosci wod eksploatowanego poziomu
wodonosnego

Glownymi elementami majacymi wplyw na jakosc eksploatowanych wod
podziemnych sa: uklad i litologia utworow zalegajacych w nadkladzie warstwy
wodonosnej, miazszosc strefy aeracji, a takze zagospodarowanie terenow polozonych w
strefie wyznaczonego obszaru splywu wed do ujecia,

Eksploatowane na ujeciu miejskim w Sepolnie Kraj. wody podziemne zalegaj'l pod
ciClglym nadkladem utworow slaboprzepuszczalnych tj. glin zwalowych, ktorych
mi'l_zszosC przekracza 30 metrow. Lokalnie w obr~bie tych glin zalegaj'l niewielkie
soczewy utworow piaszczystych, najczC(sciej zawodnionych, ktore nie posiadaj'l wiC(zi
hydraulicznej z wodami gle(bszymi 0 charakterze UZytkowym, a jednoczesnie stanowi'l_
glowny zbiornik dla migruj'lcych w podloze geologiczne zanieczyszczen
antropogenicznych.



Wody srodglinowe (z soczew) sit drenowane przez jez.Sepolenskie, okoliczne cieki
powierzchniowe i rowy melioracyjne.

W skladzie litologicznym glin wystepuje w znacznej ilosci frakcja ilowa, stad utwory
te charakteryzuja sie duzymi zdolnosciami sorbcyjnymi, co dodatkowo sprzyja zjawisku
samooczyszczenia sie skazen migrujacych w podloze, a takze wydluza czas ich migracji.

Orientacyjnym miernikiem czasu pionowej migracji ewentualnych zanieczyszczen z
powierzchni terenu do stropu warstwy wodonosnej, jest czas infiltracji w6d opadowych
poprzez strefe aeracji. Czas przesaczania obliczono na podstawie zaleznosci:

t, = 1000 x Wnxmj: W

gdzie:

Wn - wilgotnosc objetosciowa utwor6w slaboprzepuszczalnych zalegajacych w
nadkladzie warstwy wodonosnej (dla glin = 0,286)

~,, , W - intensywnosc infiltracji = 120 mmlrok (tj. okolo 20% rocznego opadu)

m, - srednia miazszosc nadkladu = 30 m

fa - czas pionowego przesaczania w6d z powierzchni terenu do stropu warstwy
wodonosnej

Po uwzglednieniu powyzszych danych:

ta = - 31,51at

Powyzsze obliczenia wykazuja, ze wody podziemne sit chronione w spos6b naturalny
przed przenikaniem do w6d skazen antropogenicznych a potwierdzaja je takze
dotychczasowe wyniki badania wody, kt6re wykazuja brak jakichkolwiek zmian w
skladzie fizyko-chemicznym tych w6d po 25 letnim okresie ich eksploatacji.

9. Potencjalne ogniska skazenia

Potencjalne ogniska skazenia wystepujace w rejonie przedmiotowego ujecia wody Sit
zroznicowane. Ich charakterystyke ograniczono glownie do wyznaczonego obszaru
splywu w6d do ujecia.

Wsrod potencjalnych ognisk skazenia nalezy wymienic przede wszystkim istniejace na
tym terenie przydomowe szamba, kt6re zazwyczaj sit nieszczelne i stanowia miejsce
powolnej ale stalej migracji skazen w podloze geologiczne.

Ponadto na terenie OSW zlokalizowane sit dwa obiekty tj. nieczynna betoniarnia 1
obszar 1 na zal. nr 131 oraz obiekt handlu sprzetem rolniczym 1obszar nr 2 na zal, nr 13 I,
kt6re z powodu niewlasciwej eksploatacji czy obslugi technicznej sprzetu moga stanowic
miejsce przenikania np. zwiazkow ropopochodnych do srodowiska gruntowego.

Poza wymienionymi powyzej punktowymi lub malopowierzchniowymi ogniskami
skazenia, wystepuja takze potencjalne ogniska skazenia 0 charakterze
wielkoprzestrzennym lub liniowym.



Potencjalnym ogniskiem wielkoprzestrzennym sa pola uprawne. Ich intensywne
nawozenie oraz stosowanie srodkow ochrony roslin moze spowodowac migracje w
podloze geologiczne zwiazkow niekorzystnych dla srodowiska naturalnego, zwlaszcza
grunt6w iwod podziemnych.

Rowniez drogi i ciagi komunikacyjne moga stanowic ognisko skazenia, glownie za
sprawa transportowania nimi zwiazkow szkodliwych dla srodowiska naturalnego. Awaria
pojazdow moze bye przyczyna infiltracji w podloze zwiazkow chemicznych lub
ropopochodnych. Stad powiadomienie odpowiednich sluzb w przypadku zajscia takiej
sytuacji jest niezbedne.

Dotychczasowe badania wody na UJt(ClU me wykazaly negatywnego wplywu
migrujacych w podloze geologiczne skazen antropogenicznych na jakosc
eksploatowanych w6d poziomu czwartorzedowego.

r> 10.Propozycje stref ochronnych

Dla zagwarantowania dobrej jakosci wod eksploatowanego poziomu
czwartorzedowego niezbedne jest wyznaczenie wylacznie dla przedmiotowego ujecia
strefy ochrony bezposredniej. Jej wielkosc zgodnie z obowiazujacymi normami,
wynikajacymi z rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 5.11.1991 roku wynosi 8-10 metr6w w
promieniu, liczac od obudowy studzien glebinowych.

Obecne wygrodzenie studzien glebinowych na ujeciu w Sepolnie Kraj. spelnia w/w
warunek . Ponadto polozenie ich w obrebie kornpleksu lesnego dodatkowa otuline
ochronna dla wyznaczonych stref ochrony bezposredniej.

W strefie ochrony bezposredniej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

ograniczac do bezwzglednego minimum przebywanie w tej strefie osob nie zwiazanych z
eksploatacja ikonserwacja ujecia
zapewnic nie wprowadzanie w tej strefie zadnych sciekow bezposrednio do gruntu
splyw w6d powierzchniowych zwiazany z opadami atmosferycznymi powinien
nastepowac w kierunku studni

Z uwagi na stwierdzone warunki hydrogeologiczne sluzace naturalnej ochronie jakosci
wod eksploatowanego poziornu wodonosnego, nie rna potrzeby wyznaczania dla
przedrniotowego ujecia strefy ochrony posredniej zewnetrznej i wewnetrznej. Utwory
zalegajace w nadkladzie warstwy wodonosnej (ich miazszosc i litologia) w pelni
zabezpieczaja te wody przed przenikaniem do nich skazen bakteriologicznych
chemicznych.

11. Wnioski i zalecenia kOlicowe

11.1 Z analizy warunk6w hydrogeologicznych w rejonie przedmiotowego ujecia, a takze z
obliczen analitycznych wynika, ze dla ochrony jakosci eksploatowanych w6d



czwartorzedowych nie rna potrzeby wyznaczania strefy ochrony posredniej, a jedynie
zachowanie strefy ochrony bezposredniej.

11.2 Glownym zagrozeniem dla jakosci wod podziemnych jest sposob zagospodarowania i
uzytkowania terenow polozonych w obrebie wyznaczonego obszaru splywu wod do
ujecia. Zalecane sie ograniezyc na tym obszarze budowe nowych obiektow mogacych
pogorszyc stan srodowiska naturalnego (np. wysypisk, stacji paliw, ferm hodowlanych
itp.) Ich ewentualna realizacja powinna bye uzalezniona od zastosowanych rozwiazan
technicznych sluzacych ochronie srodowiska naturalnego. Ponadto obiekty te powinne
posiadac lokalny monitoring plytkich wod podziemnych, dla kontroli ich jakosci, ktora to
jest gwarantem nie pogarszania sie wod podziemnych 0 charakterze uzytkowym.
Powyzsze dotyczy zwlaszcza projektowanej stacji paliw w obszarze splywu wod do ujecia
lobszar 4 na zal. 13 I.

11.3 Nie przewiduje sie zakladania monitoringu lokalnego dla obserwacji jakosci wod
czwartorzedowych w bezposrednim rejonie ujecia. Zalecana jest jedynie kontrola skladu
fizyko-chemicznego eksploatowanego poziomu wodonosnego poprzez badanie wody
surowej pobranej raz do roku, z kazdej ze studzien glebinowych. Zakres badan powinien
obejmowac pelna analize sanitarna, rozszerzona co trzy lata 0 okreslenie zawartosci
metali ciezkich takichjak: olow, miedz, cynk, kadm i chromo

11.4 Niniejsze opracowanie wymaga zatwierdzenia przez Wojewode Kujawsko-
Pomorskiego.

11.5 Ostateczna decyzje w sprawie odstapienia od wyznaczenia stref ochrony posredniej
podejmie wlasciwy Organ Administracji Panstwowej w drodze postepowania wodno-
prawnego.


