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I CZ~SC OPISOW A

1. Podstawa i eel opraeowania. Sytuaeja wodno - prawna zakladu.

Operat wodno-prawny opracowano na podstawie umowy miedzy
Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj a jednostka projektowa ,
Zakres udokumentowania okresla art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229;zm. : Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z pozn, zm.)) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 241ipca
2006 roku w sprawie warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg61nie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz.U. nr 137, poz. 984 z dnia 241ipca
2006r).

Wlascicielem ujecia wody jest Gmina Sepolno Krajenskie ,
ul. T. Kosciuszki 11, w imieniu ktorego dziala (uzytkownik wieczysty)
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj. Zakladem ubiegajacym sie 0

pozwolenie wodno-prawne jest Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Sepolnie Kraj ..
Przy opracowaniu wykorzystano dane i informacje zleceniodawcy oraz
wlasna inwentaryzacja i pomiary. Celem operatu jest przedstawienie danych
o istniejacym stanie urzadzen i gospodarowanie woda ujecia
wodociagowego i SUW w Sepolnie Kraj., gmina Sepolno Kraj. Setone
niezbedne do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, na pob6r w6d
podziemnych i odprowadzanie wod poplucznych.

Ostatnio wydane pozwolenie wodno-prawne przez Staroste
Sepolenskiego nr RO. 6223/5/01 z dnia 4 maja 2001r. posiada termin
waznosci do 31 grudnia 2011 roku.

Dane ogolne 0 zakladzie.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj. zarzadza i eksploatuje
urzadzenia sluzace do poboru wod podziemnych, stacja wodociagowa wraz z
siecia w Sepolnie Kraj .. Stacja uzdatniania wody wraz ze studniami polozona
jest w polnocno - zachodniej czesci miasta Sepolno Kraj. w bezposrednim
sasiedztwie lasu komunalnego, obiektow sportowych CSiR na osiedlu
.Lesnym" ca 200 m od drogi krajowej nr 25 relacji Olesnica - Bobolice.
Komunalne ujecie wody w Sepolnie Kraj. polozone jest na dzialce nr 530.
Ujecie sklada sie z pieciu studni wierconych nr 5, 6, 7, 8, 9 oraz nr 3 sluzacej
jako piezometr, stacji uzdatniania wody oraz odstojnikow wod poplucznych z
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jako piezometr, stacji uzdatniania wody oraz odstojnikow wod poplucznych z
rurociagiem i wylotem odprowadzajacym sklarowane wody popluczne do
odbiomika - rowu szczegolowego zlokalizowanego na dzialce nr 526.
Scieki sanitame z pomieszczen socjalnych stacji uzdatniania wody, obslugi
stacji, gromadzone sa w bezodplywowych zbiomikach pojemnosci 12m3 i
nastepnie wywozone na gminna oczyszczalnie sciekow.
Teren ujecia wody jest ogrodzony siatka stalowa na slupkach, ktora stanowi
granice strefy ochrony bezposredniej dla studni nr 9, jako otworu
zastepczego studni nr la i nr 3 - piezometru. Natomiast pozostale studnie
zlokalizowane sa poza wygrodzonym terenem SUW:

• Dzialka nr 538/12 - studnia nr 5, nr 7,
• Dzialka nr 168/17 - studnia nr 8, jako otwor zastepczy studni nr 3a,
• Dzialka nr 168/13 - studnia nr 6,

Przedmiotowe ujecie wod podziemnych z w/w studni zaopatruje
w wode mieszkancow miasta Sepolno Kraj., wsi Piaseczno, Dziechowo,
Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komierowek, Niechorz, Chmielniki, Grochowiec,
Swidwie, Wysoka, Zboze, Wisniewka. Rowniez w przypadku sytuacji
awaryjnych zasila wodociag Kawle - Jazdrowo.

Eksploatacja i konserwacja ujecia wod podziemnych, stacji
wodociagowej, instalacja odprowadzenia wod poplucznych, strefami ochrony
bezposredniej oraz wodociagu zajmuje sie Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj.

3. eel i zakres zamierzonego korzystania z wody, wyniki badania wody.

Celem korzystania z wod podziemnych jest kontynuowanie
zaopatrzenia w wode mieszkancow miasta Sepolno Kraj., wsi Piaseczno,
Dziechowo, Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komierowek, Niechorz, Chmielniki,
Grochowiec, Swidwie, Wysoka, Zboze, Wisniewka. lest to pobor wod
podziemnych z ujecia skladajacego sie z pieciu otworow, jako glowne
podstawowe zrodlo wody zlokalizowane na dzialkach nr 530, 538/12,
168/17, 168/13, obrcb Sepolno Kraj.:

• Studnia nr la zostala zlikwidowana na etapie wykonawstwa studni
nr 9, jako otwor zastepczy miejskiego ujecia wody podziemnej z
utworow czwartorzedowych. Zostal wykonany w 2010 roku przez
Zaklad Badan Geologicznych i Wiercen Studziennych
"TOLWOD", 88-300 Mogilno, Plac Wolnosci 12/12. Glebokosc
otworu wynosi 95,Om. Rzedna ujecia - otworu - 128,86m.n.p.m.
Studnia zastepcza nr 9 , moze bye eksploatowana z wydajnoscia
Q = 46,4 m3/h przy depresji s = 5,7m w ramach ustalonych
zasobow eksploatacyjnych ujecia miejskiego, ktore wynosza Q =
183,0 m3/h, przy s = 13,0 - 24,0 m. Polozenie ujecia w
panstwowym ukladzie wspolrz~dnych
x = 5985577,52, Y= 3535456,79
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• Studnia nr 3a zostala zlikwidowana na etapie wykonawstwa studni
or 8, jako otwor zastepczy miejskiego ujecia wody podziemnej z
utworow czwartorzedowych. Zostal wykonany w 2008 roku przez
Zaklad Badan Geologicznych i Wiercen Studziennych
"TOLWOD", 88-300 Mogilno, Plac Wolnosci 12/12. Glebokosc
otworu wynosi 64,0 m. Rzedna ujecia - otworu - 126,50m.n.p.m.
Studnia zastepcza or 8 , moze bye eksploatowana z wydajnoscia
Q = 67,0 m3/h przy depresji s = 5,4m w ramach ustalonych
zasobow eksploatacyjnych ujecia miejskiego, ktore wynosza Q =
183,0 m3/h, przy s = 13,0 - 24,0 m. Polozenie ujecia w
panstwowym ukladzie wspolrzednych
x = 5985594,16, y = 3535558,13

• Studnia or 6 zostala w 2004 r. poglebiona do glebokosci 90,Om i
ujmuje druga miedzyglinowa warstwe wodonosna na glebokosci
68,0 - 88,Om,wody podziemnej z utworow czwartorzedowych.
Wykonawca byl Zaklad Badan Geologicznych i Wiercen
Studziennych "TOLWOD", 88-300 Mogilno, Plac Wolnosci 12112.
Rzedna ujecia - otworu - 125,12m.n.p.m. Glebokosc otworu
wynosi 90m. Studnia or 6 , moze bye eksploatowana z
wydajnoscia Q = 86,0 m3/h przy depresji s = 4,4m w ramach
ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujecia miejskiego, ktore
wynosza Q = 183,0 m3/h, przy s = 13,0 - 24,0 m. Polozenie ujecia
w panstwowym ukladzie wspolrzednych
x = 5985501,10, Y= 3535668,45.

• Studnia or 7 zostala wykonana w 2000 roku i ujmuje druga
miedzyglinowa warstwe wodonosna na glebokosci 54,Om, wody
podziemnej z utworow czwartorzedowych. Wykonawca byl Zaklad
Robot Wiertniczych w Gdansku. Glebokosc otworu wynosi 67,Om.
Rzedna ujecia - otworu - 128,63m.n.p.m. Studnia or 7 , moze bye
eksploatowana z wydajnoscia Q = 75,0 m3/h przy depresji s =
11,5m w ramach ustalonych zasobow eksploatacyjnych ujecia
miejskiego, ktore wynosza Q = 183,0 m3/h, przy s = 13,0 - 24,0 m.
Polozenie ujecia w panstwowym ukladzie wspolrzednych
x = 5985470,85, Y= 3535384,75.

• Studnia or 5 zostala wykonana w 1980 roku i ujmuje warstwe
wodonosna na glebokosci 54,Om, wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych, Wykonawca byl Zaklad Robot Wiertniczych w
Gdansku. Gl~bokose otworu wynosi 60m.Rz~dna uj~cia - otworu -
128,51m.n.p.m. Studnia nr 5 , moze bye eksploatowana z
wydajnosciq_Q = 61,0 m3/h przy depresji s = 5,4m w ramach
ustalonych zasobow eksploatacyjnych uj~cia miejskiego, ktore
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wynosza Q = 183,0 m3/h, przy s = 13,0 - 24,0 m. Polozenie ujecia
w panstwowym ukladzie wspolrzednych
x = 5985454,50 Y= 3535442,60.

- Odprowadzanie sklarowanych wod poplucznych pochodzacych z plukania
i stabilizacji zloza odzelaziacza w ilosci 9,00 m3 z plukania jednego
odzelaziacza co 9 dni poprzez istniejaca kanalizacje deszczowa i wylotem
do rowu szczegolowego (dz. nr 200/16).

Mamy wiec do czynienie ze szczegolnym korzystaniem z wod, na ktore
zgodnie z art. 122 ust.l, pkt 1 Prawa Wodnego (Dz.U. Nr 115, poz.
1229;zm. : Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803) wymagane jest pozwolenie
wodno-prawne w szczegolnosci zas na podstawie art. 37 pkt.l,2 na pobor
wod podziemnych i odprowadzanie sciekow.

3.1. Wyniki badania wody.

Na podstawie badan fizyko - chemicznych pobranych prob wody
uzdatnionej w roznych miejscach sieci wodociagowej obslugiwanej przez
ujecie w Sepolnie Kraj. i poddanych badaniom w laboratorium analitycznym
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z 0.0. i Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sepolnie Kraj. w roznych miesiacach roku
2011 (wyniki badan w zalaczeniu) , stwierdzono przydatnosc wody do
spozycia przez ludzi.
Swiadczy to rowniez 0 skutecznosci i sprawnosci dzialania urzadzen
uzdatniajacych wode zamontowanych na stacji wodociagowej,

3.2. Charakterystyka wod podziemnych.

Ujecia komunalne zlokalizowane Setw zachodniej czesci miasta Sepolno
Kraj. na terenie lasu komunalnego i w jego bezposrednim sasiedztwie
(kompleksu lesno-sportowego) po polnocnej stronie jeziora Sepolenskiego.
Wg. hydrografii , komunalne ujecie zlokalizowane jest na wysoczyznie
morenowej polozonej nad polnocno-wschodnia czescia rynny jeziora
Sepolenskicgo, z ktorego wyplywa rzeka Sepolenka - bezposredni doplyw
Brdy.

Utwory czwartorzedowe - wyksztalcone Set w postaci glin zwalowych,
mulkow oraz piaskow roznoziarnistych miejscami ze zwirem i otoczakami.
Stropowe partie utworow czwartorzedowych do gl. 9,Om zbudowane Set z
bezwodnych piaskow srednioziarnistych.
Na terenie przedmiotowego ujecia stwierdzono wystepowanie dwoch
warstw wodonosnych, srodglinowych, ktore pozostaja ze soba w wiezi
hydraulicznej, co potwierdzaja poziomy piezornetryczneich zwierciadel.
Ponadto w rejonach, gdzie miazszosc utworow piaszczystych w strefie
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przypowierzchniowej jest wieksza, okresowo zalegaja wody 0 zwierciadle
swobodnym, ktorych glownym zrodlem zasilania sa opady atmosferyczne
infiltrujace w podloze geologiczne, jednak nie maja charakteru uzytkowego.
Obie warstwy wodonosne 0 charakterze uzytkowym sa zasilane glownie
przez doplyw podziemny od strony wysoczyzn polozonych na polnocny
wschod od komunalnego ujecia. Cechuje je znaczna zasobnosc co
potwierdzaja wartosci wspolczynnika filtracji, jak i wydatekjednostkowy.
Splyw wod czwartorzedowych nastepuje generalnie w kierunku poludniowo
- zachodnim, co potwierdza ich kontakt z wodami hydrauliczny z wodami
jeziora Sepolenskiego i dolina rzeki Sepolenki.
Analiza jakosci wod eksploatowanej warstwy wodonosnej prowadzona na
podstawie badan fizyko-chemicznych potwierdzaja stalosc cech w badanym
zakresie.Sa to wody slabo kwasne 0 sredniej twardosci i niskiej
utlenialnosci. Zawartosc chlorkow rzcdu 8,0 - 18,0 mg/l jest typowa dla
wod czwartorzedowych, Niewielka lub sladowa ilosc zwiazku kompleksu
azotowego swiadczy 0 znikomym wplywie zanieczyszczen
antropogenicznych na jakosc tych wod. Wszystkie te parametry wystepuja w
stezeniach nie przekraczajacych pol skich norm dla wod pitnych, co dowodzi
o braku przenikania do tych wod zanieczyszczen wywolanych dzialalnoscia
czlowieka.

Badana woda wykazala, ze wylacznie zawartosc zwiazkow zelaza i
manganu przekracza norme dla wod pitnych. Zwiazki zelaza wystepuja w
ilosci 0.08 - 0.18 mg/l . Ich obecnosc w surowej wodzie jest cecha
naturalna wynikajaca z procesow hydrogeochemicznych. zachodzacych w
warstwie wodonosnej. Wody te wymagaja uzdatnienia w zakresie tych
dwoch parametrow.

4. Okreslenie wielkosci zapotrzebowania na wod£ w m3/godzin£ i w
m3/dob£ na okres obowiclZywania pozwolenia wodno - prawn ego.

Ujccie wody wraz ze stacja wodociagowa w Sepolnie Kraj. zapewnia
zapotrzebowanie na wode dla potrzeb mieszkancow miasta Sepolno Kraj.,
wsi Piaseczno, Dziechowo, Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komierowek,
Niechorz, Chmielniki, Grochowiec, Swidwie, Wysoka, Zboze, Wisniewka,
wybudowania wsi Lutowo (czesc) w gminie Sepolno Kraj.
Zuzycie wody w m3 wedlug prowadzonego rejestru w SUW w St(polnie
Kraj. W latach 2008 - 2010 przedstawia ponizsza tabela:

Lp miesi~c 2008 2009 2010
1. Styczen 25596,4 29337,2 33450,0
2. Luty 29292,7 24496,4 27311,6
3. Marzec 24514,8 27208,8 29 137,6
4. Kwiecien 28237,4 27535,2 28355,2

STAROS!W.O fOWlATOWE
w SWOlllle Rrajenskim

ul. Kosci uszki 11
89-400 S~,.,n',,() Kr:1;" '-;1'



· "

5. Maj 29613,6 29971,5 21 967,7
6. Czerwiec 31812,8 26268,2 36 102,6
7. Lipiec 33566,7 31654,5 27346,4
8. Sierpien 28819,9 29154,1 30867,6
9. Wrzesien 31231,1 33723,3 39921,7
10. Pazdziernik 29842,1 29386,4 29331,3
11. Listopad 24352,9 22483,1 22214,0
12. Grudzien 25976,1 20935,1 27735,8

Razem rok 342856,5 332153,8 353741,8

Minimalny odczyt dobowego zuzycia wody wynosi 708,31 m3/dobe a
maksymalny 1330,7 m3/dob~ ( (w tych trzech latach)

Na podstawie zestawionych w powyzszej tabeli ilosci pobieranej wody w
okresie miesiaca dla trzech lat, obliczono pobor wody ze SUW w Sepolnie
Kraj. gdzie Qsr.d, wynosi 939,5 m3/d , jednak uwagi na zwiekszajacy sie pobor
do obliczen przyjeto srednia z roku 2010:

Qsr.d = 969,16 m3/d
Qmax.d= 969,16 x 1,5 = 1453,74 m3/d
Qsr.h = 1453,74/24 = 60,57 m3/h
Qmax.h = 60,57 x 2,5 = 151,43 m3/h

Obliczone powyzej zapotrzebowanie na wode srednie dobowe, maksymalne
dobowe nie przekracza maksymalnego poboru w rozpatrywanym okresie,
jednak biorac pod uwage inwestycje, ktore w ostatnim okresie wykonala Gmina
Sepolno Kraj. oraz zaklad ZGK sp.z 0.0 polegajace na rozbudowie istniejacej
sieci wodociagowej np. Sepolno Kraj. - Piaseczno - Trzciany - Skarpa w
wyniku ktorej, wylaczono z eksploatacji SUW wraz z ujeciami w m. Trzciany i
Skarpa, a zasilanie nastepuje z SUW Sepolno Kraj. Inwestycje powyzsze
spowodowaly rowniez mozliwosci wlaczania sie do sieci wodociagowej
"nowym" uzytkownikom w m. Piaseczno, Trzciany, Sikorz. Rowniez w celu
zabezpieczenia ciaglosci dostawy wody do gospodarstw domowych, mozliwosci
czasowych wylaczen eksploatowanych SUW w celach remontowych,
doprowadzono do spiecia sieci wodociagowej ze SUW Sepolno Kraj. z SUW w
Kawlach. Perspektywicznie planowane sa inne kombinacje dostaw wody co w
rezultacie spowoduje wieksze zapotrzebowanie na wode ze SUW Sepolno Kraj ..
W zwiazku z powyzszym, zdecydowano pozostawic wielkosc poboru wody na
poziomie ostatnio obowiazujacego pozwolenia wodno - prawnego, tj.:

Qsr.d = 1750,0 m3/dobe - srednio dobowe
Qmax.d = 2145,0 m3/dobe - max dobowe
Qmax.h = 180,0 m3/h - max godzinowe
Q roczne max = 782 925,0 m3/rok - zapotrzebowanie max roczne
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5.0pis nrzadzen slnzacych do poborn wody z okresleniem ich wydajnosci.

Wody podziemne dla zaopatrzenia w wode mieszkancow miasta Sepolno
Kraj., wsi Piaseczno, Dziechowo, Trzciany, Skarpa, Sikorz, Komierowek,
Niechorz, Chmielniki, Grochowiec, Swidwie, Wysoka, Zboze, Wisniewka
wybudowania wsi Lutowo (czescjw gminie Sepolno Kraj.
pochodza z pieciu na przemian eksploatowanych studni glebinowych
ujmujacych wody podziemne czwartorzedowe nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 jako
glowne podstawowe zrodlo wody zlokalizowane obrebie SUW w Sepolnie
Kraj.
Powyzsze studnie glebinowe eksploatowane sa w ramach zasobow
eksploatacyjnych ujecia zatwierdzonych w ilosci Q = 183,Om3/hprzy s=13,0
- 24,0 m, zgodnie z Decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy nr GT-
II-8530/73/81 z dnia 21 kwietnia 1981 roku (w zalaczeniu), Wielkosc
zatwierdzonych zasobow pokrywa sie z zapotrzebowaniem na wode z ujecia
miejskiego.
Studnie posiadaja nastepujace pompy glebinowe:

• Studnia nr 5 - G80VIIIB Q = 21 - 66m3/h,
• Studnia nr 6 - G80VIIIB Q = 21 - 66m3/h,
• Studnia nr 7 - G80VIIIB Q = 21 - 66m3/h,
• 'Studnia nr 8 - G.C.305 moe 13 kW Q = 21 - 66m3/h,
• Studnia nr 9 - GC.306 0 mocy 13,2 kW, silnik - 15,OkW

Obudowy poszczegolnych studni wykonane zostaly z kregow zelbetowych 0

srednicy 1.50 m z pokrywa zelbetowa 0 1800 mm i wlazem studziennym
typu "Walcz", natomiast studnia nr 6 posiada obudowe prostokatna, sa one
utrzymywane w nalezytym stanie sanitamym.

6.0pis nrzadzen tloczacych i uzdatniajacych wod~.

Stacja uzdatniania wody (SUW) pracuje w ukladzie jednostopniowego
pompowania tj. pompa glebinowa tloczy wode poprzez odzclaziacze
bezposrednio do sieci. Cisnienie wody w sieci utrzymywane jest przy
pomocy dwoch hydroforow 0 srednicy 1500 mm ipojemnosci V = 5,0 m3
kazdy, produkcji .Prodwodrol" Sulechow, W budynku hydrofomi znajduja
sie szt.6 01800mm odzclaziaczc zamkniete. Do wstepnego napowietrzania
sluza dwa aeratory 0 srednicy 400mm, ktore maja na celu utlenianie Fe +2 do
Fe +3, gdyz w tej postaci jest on latwo wytracalny z wody w postaci
klaczkow Fe (OH)3' Dla prawidlowego procesu uzdatniania wody, w stacji
wykonana jest instalacja sprezonego powietrza. Sluzy ona oprocz wstepnego
napowietrzania wody surowej do przedmuchiwania zloza filtracyjnego w
procesie plukania odzelaziaczy. W stacji znajduje sie rowniez szafa
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rozdzielcza oraz chI orator C-52 ( stosuje sie na w przypadku wystapienia
zagrozenia bakteriologicznego).

7.0kreslenie urzgdzen do rejestracji kontroli poboru wody.

W stacji wodociagowej (0 wymiarach wewnetrznych budynku 21,Om x
8,7m) zainstalowane sa nastepujace urzadzenia pomiarowe: dla pomiaru
ilosci wody surowej w obudowach studni zamontowano wodomierze
studzienne typu MK-I00.

- dla pomiaru ilosci wody uzdatnionej podawanej do sieci
wodociagowej zainstalowany jest w SUW wodomierz MZ - 200

Ponadto na rurociagu prowadzacym wode do plukania zamontowano
wodomierz.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wod.

Wlascicielem ujecia wody i SUW jest Gmina Sepolno Krajenskie, ul. T.
Kosciuszki 11 w Sepolnie Kraj., uzytkownikiem wieczystym Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. ul. E. Orzeszkowej 8,
89-400 Sepolno Kraj.
Zakladem ubiegajacym sic 0 pozwolenie wodno-prawne jest Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj., powiat Sepolno Kraj. ,
wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie. ZGK sp. z 0.0. zarzadza w imieniu
gminy dzialka nr 530, obreb Sepolno Kraj., na terenie ktorej zlokalizowane
sa studnie glebinowe nr 9 i nr 3 (jako piezometr) ze SUW wraz z instalacja
podczyszczania i odprowadzania wod poplucznych, oraz dzialka nr
168113(studnia nr 6 wraz z wygrodzona strefa ochrony bezposredniej) i
czescia dzialki nr 168/17 (studnia nr 8 wraz z wygrodzona strefa ochrony
bezposredniej), czescia dzialki nr 538112 (studnia nr 5 i nr 7 wraz z
wygrodzona strefa ochrony bezposredniej).
Nalezy rowniez uzyskac zgode Gminnej Spolki Wodnej w Sepolnie Kraj.-
dzialki nr 526 - stanowiacej row szczegolowy- do ktorego wlaczony jest
wylot kanalizacji wod poplucznych.

9.0kreslenie kanalizacji, oczvszczanie i odprowadzenie w6d
technologicznych ze stacji wodociggowej.

Wody popluczne z plukania szesciu odzelaziaczy odprowadzane sa do
czterech studni betonowych srednicy 1800mm i glebokosci 2,Om, oraz jednej
komory betonowej prostokatnej 0 wymiarach 4,Om x 2,Om i glebokosci
uzytkowej 1,40m, skad po 24 godzinnym przetrzymaniu, jako sklarowane
odprowadzane sa kanalem z rur betonowych srednicy 0200mm dlugosci
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99,Om, poprzez wylot betonowy 0 200 do rowu melioracji szczegolowej na
dzialce nr 526.

Obliczenie ilosci wod poplucznych

Qpl= Fxi = 2,50 x 10= 25,0 lis = 6,94 m3/h
- Czas plukania 5 min = 300 sek. , az do czasu ukazania sie popluczyn
klarownych
- 110se wod z plukania
V= Qplx t = 25,0 x 300 = 7500 1. = 7,5 m'
- 110se wod ze stabilizacji zloza ( 20 min z predkoscia J m/h)

Vst= 2,50 m'x 2 dm3/s/m2 x 300s = 1500 dm3 = 1,50 m3

Zatem laczna ilosc odprowadzonej wody z jednego plukania wynosi
Vpopl.=7,50 m3+ 1,50 m3= 9,00 m3

- obliczenie filtrocyklu
sredni dobowy rozbior wody Q = 1750,0 m.I/dobe
ogolna powierzchnia filtracyjna wszystkich odzelaziaczy
F= 15,0 m2

max predkosc filtracji
Vmax= Qmaxh:2 x F) = 180,0 : (2xI5,0)= 6,Omlh

srednia predkosc filtracji
Vsr= Qsrdob:(2 x F) x 24) = 1750,0 : (2xI5.0 X 24) = 2,43 mlh

- Dopuszczalne obciazenie filtra
q=3400 g I m3

- cykl pracy filtra
zawartosc zelaza w wodzie surowej wg analiz dla studni nr 9 wynosi
2,76 mg/l, stad zawartosc zelaza w wodzie surowej wyniesie:
R= 2,76 X 2,43 = 6,7 g/m3
Fitocykl
T = VI RxVsr.> 3400 I 6,7 g/m3 X 2,43 m/h = 208,8 h = 8,7 = 9 dni

- Hose wytryconych osadow
wody popluczne zawieraja jedynie zawiesine ogolna i zelazo ogolne i
tylko w tym zakresie nalezy okreslic w pozwoleniu wodnoprawnym
parametry tychze sciekow.
- ilosc osadu wytracona wciagu roku wyniesie :

C = 365 X Q sr dob. X R = 365 X 1750,0 m's/dobc x 6,7 g 1m3 =
4279625,0 g = 4 280,00 kg

- ilosc zawiesin zatrzymanych w ciagu roku w odstojniku wyniesie
V= 4280 kg lrok: 90 kg 1m3 = 47,55 m3
Powyzsze zawiesiny nalezy zlozyc na gminnym skladowisku odpadow
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- Odstojniki i odbiornik wod poplucznych

pojemnosc czynna istniejacych czterech odstojnik6w w6d poplucznych 0

srednicy 1,8m i glebokosci uzytkowej 2,Om orazjednej komory
prostokatnej 0 wymiarach 4,Om x 2,Om i glebokosci uzytkowej 1,40m
wynosi:

2 ~
Vcz.= (4 szt x 3,14xO,90 x 2,Om) + (4,Om x 2,Omx 1,40m) = 31,54 m'
A wiec przy ilosci w6d poplucznych 9,0 m3 ilosc zbiomik6w jest
wystarczajaca.
Pojemnosc osadowa wynosi:
Vosadnika= 10,17 x 0,60 + 8,00 x 0,45 = 6,10m3 + 3,6 m' = 9,70m3
Gdzie przy ilosci zatrzymywanych zawiesin w roku w ilosci 47,55 m3

wymaga czyszczenia osadnika piec razy w roku.

10. Strefy ochrony posredniej i bezposredniej ujecia.

Strefa ochronna rozpatrywanych ujec w6d podziemnych eksploatowanych
przez SUW w Sepolnie Kraj. ograniczona bedzie do stref ochrony
bezposredniej poszczeg61nych ujec tj.:

• Studnia glebinowa nr 9 i nr 3 (piezometr) zlokalizowane na
dz. nr 530 wraz ze SUW w ogrodzeniu calej stacji,

• Studnia glebinowa nr 6 zlokalizowane na
dz. nr 168/13 wraz z wygrodzona strefa ochrony bezposredniej,

• Studnia glebinowa nr 8 zlokalizowane na czesci dz. nr 168/17
wraz z wygrodzona strefa ochrony bezposrcdniej,

• Studnia glebinowa nr 5 i nr 7 zlokalizowane na czesci dz. nr 538/12
wraz z wygrodzona strefa ochrony bezposredniej.

Dla studni nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 wyznacza sie strefy ochrony bezposredniej, kt6re
powinny wynosic 8,0 m od obudowy studni . Powinna bye ogrodzona ogrodzeniem
z siatki, brama i furtka zamkniete na zarnki aby chronic teren ujecia przed
dostepem os6b nieupowaznionych .

Na podstawie opracowanego ANEKSU nr 2 do dokumentacji
hydrogeologicznej w kat."B" (opracowanym w pazdzierniku 2001 roku przez
firme "APE - GEO" w Bydgoszczy) dla potrzeb ustalenia stref ochronnych ujecia
w6d podziemnych z utwor6w czwartorzedowych dla miasta Sepolna Kraj.
odstapiono od wyznaczenia strefy ochrony posredniej zewnetrznej i wewnetrznej,
Utwory zalegajace w nadkladzie warstwy wodonosnej w pelni zabezpieczaja te
wody przed przenikaniem do nich skazen bakteriologicznych i chemicznych.

Ll.Obowiazki zakladu ubiegah!cego sie 0 pozwolenie wodno-prawne w
stosunku do osob trzecich.

W zakresie szczeg61nego korzystania z w6d, uprawniony odpowiada za
wszelkie szkody zwiazane z realizacja nadanych uprawnien. Eksploatacja i
konserwacja ujecia wad podziemnych, stacji wodociagowej, strefa ochrony
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bezposredniej, instalacja odprowadzania wod poplucznych oraz wodociagu
zajmuje sie Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. ,
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj. , powiat Sepolno Kraj. ,
wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie.

12.Wnioski i zalecenia.

- oczyscic Z osadu odstojnik wod poplucznych
- na obudowach i ogrodzeniu umiescic tablice informacyjne z numerem

studni oraz 0 zakazie wstepu osob nieupowaznionych.
- prowadzic rejestr dobowego zuzycia wody surowej,
- utrzymywac na biezaco w odpowiednim stanie technicznym wylot

wod poplucznych oraz row szczegolowy w jego obrebie.

13. Zakres wniosku idodatkowe dokumentv.

W Starostwie Powiatowym w Sepolnie Kraj. nalezy zlozyc wraz z
operatem wodno - prawnym wniosek 0 wydanie pozwolenia wodno -
prawnego na:

1. Pobor wod podziemnych w ilosci:
Qsr.d = 1750,0 m3/dobf - srednio dobowe
Qmax.d = 2145,0 m3/dobf - max dobowe
Qmax.h = 180,0 m3/b - max godzinowe
Q roczne max = 782 925,0 m3/rok - zapotrzebowanie max roczne

2. Odprowadzenie wod poplucznych w ilosci- 9,0 m3 z jednego plukania
odzelaziacza co 9 dni.

3. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. ,
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj. wnosi 0 udzielenie pozwolenia
wodno - prawnego na okres 10 lat.
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14. PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROW ANIA WODl\

Dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. ,
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sepolno Kraj. dla stacji uzdatniania wody w
Sepolnie Kraj., gmina Sepolno Kraj.

14.1. Instrukcja gospodarowania WOd3.

Pozwolenia wodno-prawne sa jednym z instrumentow zarzadzania wodami.
Zarzadzanie wodami pol ega na ksztaltowaniu , ochronie i wykorzystywaniu
zasobow wod podziemnych i powierzchniowych zgodnie z zasada
zrownowazonego rozwoju , majac na celu m.in:

1) ochrone zasobow wod powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem i nadmierna eksploatacja ,

2) zapewnienie ludnosci i gospodarce wody 0 odpowiedniej jakosci.

W zwiazku z powyzszym nalezy prowadzic racjonalna gospodarke zasobami
wod podziemnych.

Racjonalnosc w gospodarowaniu woda osiaga sie poprzez:
a) wydawanie pozwolen wodno - prawnych z okresleniem wielkosci poboru

wody, wyliczonej na podstawie aktualnych danych , badz dla ujec juz
istniejacych, na podstawie faktycznego zuzycia wody,

b) pobieranie oplat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska ,
c) opomiarowanie wody surowej jak i wody uzdatnionej na ujeciu,
d) opomiarowanie odbiorcow wody ,
e) dbanie 0 szczelnosc sieci wodociagowej

14.2.Instrukcja eksploatacji urz3dzen stacji wodoci3gowejw S<?polnieKraj ..

l.Ogolne zasady.
Podstawowym zadaniem eksploatacji sieci wodociagowej jest zapewnienie

ciaglego doplywu wody do sieci i instalacji pod wymaganym cisnieniem.
W celu zachowania tych warunkow nalezy:

-utrzymywac przewody, uzbrojenie i urzadzenia w pelnej sprawnosci ; mozliwe
jest to przy wlasciwej konserwacji urzadzen,
-usuwac bezzwlocznie wszelkie drobne uszkodzenia czy usterki niezaleznie od
pory dnia czy roku,
badac i regulowac prace sieci w celu utrzymania wlasciwego dla danej chwili
cisnienia, zaleznie od wielkosci rozbioru wody,
-badac jakosc wody i korygowac prace urzadzen jesli woda niekorzystnie
zmienia swoje wlasciwosci,
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dokladnie badac, jakie elementy sieci czy uzbrojenia sa juz malo sprawne i
wymagaja wymiany lub remontu,
-ustalac mozliwie wczesnie zarowno rodzaj jak i zakres robot remontowych.

2. Eksploatacja urzadzen - dozor ruch - pompy glebinowe.

Przed uruchomieniem pompy glebinowej nalezy:

zmierzyc polozenie lustra wody w studni
sprawdzic opor izolacji silnika ( winien wynosic 10 - 3 megaomow )
sprawdzic napiecie robocze we wszystkich trzech fazach
w celu uruchomienia pompy glebinowej nalezy wlaczyc silnik ,
zgodnie z instrukcja dla danego typu pompy, nastepnie otworzyc
zasuwe na rurociagu tlocznym : w czasie pracy pompy nalezy
obserwowac amperomierz aby nie przekroczyc mocy podanej na jego
tabliczce znamionowej, po calkowitym otwarciu zasuwy na rurociagu
tlocznym - kontrolowac temperature kabli zasilajacych - czy nie
nagrzewaja sie nadmiernie;
- przed zatrzymaniem pompy glebinowej nalezy zamknac zasuwe na
przewodzie tlocznym , a nastepnie wylaczyc silnik, zgodnie z
instrukcj ct.
Podczas postoju pompe glebinowa nalezy uruchamiac codziennie dla
unikniecia mozliwosci powstawania korozji w lozyskach pompy i
silnika, oraz kolmatacji filtra studni. W przypadku stwierdzenia (
induktorem) , ze opor izolacji silnika spadnie ponizej 3 megaornow,
pompy nalezy przeznaczyc do remontu.

Objawy przyczyny sposob usuniecia usterek

Zespol glosno
Pracuje

zapowietrzony
brak wody w otw. St.

odpowietrzyc kurkiem przy
Manometrze

Sprawdzic zwierciadlo wody
Studni w ruchu

Amperomierz wskazuje
Za duze natezenie pradu

zasuwa na rur. Tlocznym
za duzo otwarta
Zatarta pompa

przyrnknac zasuwe

przeznaczyc pompe do remontu

Uszkodz. Rur. Tloczny
Za duzy spadek napiecia

usunac uszkodzenie
przymknac zasuwe tloczna

Nadmierne nagrzewanie
sie kabli

zly styk na zaciskach wylaczyc pompe, bezpiecznik
wyjac zaciski, oczyscic i dociagnac

silne drganie zespolu
pompy

poluzowane umocowanie
pompy

podciagnac pompe i silnie dokrecic
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Hydrofor szt.2
Warunkiem dobrej pracy hydroforujest utrzymywanie w zbiomiku

wlasciwej poduszki powietrznej i pojemnosci wodnej. Poziom wody powinien
bye zaznaczony czerwonymi kreskami na szkle wodowskazowym. Stalej
kontroli nalezy poddawac zamontowany na hydroforze zawar bezpieczenstwa,
Raz w miesiacu nalezy spuszczac czesc wody z hydroforu przez otwarcie
zaworu spustowego w dolnej czesci zbiomika , gdzie zbiera sie powietrze
stanowiace poduszke powietrzna , uchodzi przez nieszczelnosc
lub wraz z woda , nalezy co pewien czas uzupelniac przez otwarcie zaworu na
przewodzie powietrznym.

Studnia wiercona - otwar nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami kazda studnia powinna mice
zalozona karte rejestracyjna i ksiazke eksploatacji w ktorej oprocz danych
technicznych 0 studni , rejestruje sie okresowo wielkosc poboru wody,
polozenie zwierciadla wody, okres eksploatacji studni itp. Rowniez nalezy
dokonywac odpowiednich zapisow z napraw i remontow, W eksploatacji
zwracac szczegolna uwage na nie przekraczanie dozwolonej wydajnosci ujecia
oraz niedopuszczanie do dluzszych przerw w pracy ujecia,

Obsluga odzelaziaczy

W stacji wodociagowej znajduje sie 6 szt. odzelaziaczy zamknietych 0 srednicy
1800mm . Przed uruchomieniem odzelaziacz nalezy przeplukac wg. instrukcji
dla danego typu odzelaziacza , nastepnie sprawdzic , czy wszystkie elementy
urzadzenia sa nalezycie przygotowane do ciaglej pracy, czy do urzadzenia
doplywa woda i powietrze i czy posiadaja odpowiednie cisnienie.

Po upewnieniu sie , ze urzadzenie jest przygotowane do ruchu oraz po
sprawdzeniu , zc wszystkie zawory sa zamknietc , nalezy wlaczyc sprezarke i
otworzyc zawar na doplywie powietrza , zawar przelotowy na doplywie wody
surowej oraz zawar wody napowietrzonej i zawar odpowietrzajacy. Po
odpowietrzeniu odzelaziacza, zawar odpowietrzajacy nalezy zamknac, a
otworzyc zawar wody odzelazionej.

W czasie normalnej pracy odzelaziacza otwarte sa zawory : zawar wody
surowej napowietrzonej ; zawar wody odzelazionej; zawar sprezonego
powietrza , zawar wody surowej;
Zawory zamkniete: zawar wody do plukania ; zawar spustowy; zawar
odpowietrzajacy; zawar odplywu namulu,

W czasie pracy odzelaziacz nalezy odpowietrzac w odstepach godzinnych
przez otwarcie zaworu odpowietrzajacego. Przy zatrzymaniu odzelaziacza
nalezy wylaczyc sprezarke i zamknac zawar doplywu wody napowietrzonej i
zawar wody odzelazionej.
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Plukanie odzelaziacza majace na celu usuniecie zanieczyszczen
zgromadzonych w warstwie filtracyjnej nalezy rozpoczac, jezeli manometr
wskaze cisnienie mniejsze 0 3 - 5 m.sl.w od wskazan manometru na rurociagu
wody surowej. Odzelaziacz plucze sie przez przetlaczanie wody z dolu do gory
z taka szybkoscia , aby caly zwir zostal wzruszony , a nagromadzona zawiesina
wyplukana, Przecietnie plukanie wykonuje sie raz na dobe. Przy plukaniu
zachowuje sie nastepujaca kolejnosc operacji: zamknac doplyw wody surowej
do filtru; zamknac odplyw wody oczyszczonej; otworzyc zawor na rurze
odplywowej namulu. Powoli otwierac zawor wody do plukania , obserwujac
jednoczesnie czy przez rure odplywowa nie wyplywa zwir. W razie stwierdzenia
wyplywu ziarenek zwiru nalezy przymknac stopniowo doplyw wody do
plukania az do chwili, kiedy zwir przestanie przeplywac. Czas plukania
odzelaziacza waha sie w granicach 3 - 10 min.

Obsluga sprezarki

Prawidlowa eksploatacja sprezarki wymaga przeprowadzenia biezacej
konserwacji , przegladow i remontow przewidzianych dokumentacja techniczno
- ruchowa, Podczas pracy sprezarki nalezy sprawdzac wskaznikiem stan oleju w
karterze sprezarki , a co 4 godziny spuszczac za pomoca kurka spustowego
wode i olej osadzajace sie w zbiomiku powietrza. Cisnienie oleju w sprezarce
powinno wynosic 2 - 2,5 at lub zgodnie z DTR sprezarki. Co 200 - 400 godz.
Pracy wymienic olej i w przypadku zanieczyszczenia 'przemyc sprezarke.

Obsluga odstojnika wod poplucznych

Istniejace cztery odstojniki wod poplucznych 0 srednicy 1,8m i glebokosci
uzytkowej 2,Om orazjedna komora prostokatna 0 wymiarach 4,Om x 2,Om i
glebokosci uzytkowej 1,40m 0 pojemnosci 31,54 m3 zapewnia pomieszczenie
calkowitej ilosci wod z plukania i stabilizacji zloza w odzelaziaczu, Przed
spuszczeniem wody odstojnik powinien bye oprozniony przez otwarcie zasuwy
zamontowanej na wylocie. Po zamknieciu zasuwy nastepuje zrzut wod
poplucznych do odstojnika . Na drugi dzien odstojnik naleZy opro.znic
otwieraj'tc zasuw~ stopniowo.

Przydenna warstwa odstojnika jest przeznaczona do gromadzenia osadow
(klaczkow wodorotlenku zelaza). Nalezy jll usuwac pi~c razy na rok przez
odpompowanie do beczkowozu i wywoz na gminne skladowisko nieczystosci
stalych.
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Obowiazki konserwatora

Podstawowymi obowiazkami konserwatora sa:
- utrzymywanie optymalnych warunkow pracy urzadzenia

sprawowanie kontroli nad ruchem urzadzen
- ujawnianie na biezaco potrzeby wykonywania koniecznych wymian

elementow, ktorych stan techniczny budzi zastrzezcnia i odbiega od
norm technicznych

- wykonywanie szybkiego zapobiegania skutkom poawaryjnym.

14.3. Instrukcja BHP

Rozporzadzcnie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekow i przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U Nr 96 poz. 437 i 438 ) i zobowiazuje sic
uzytkownikow obiektow istniejacych do dostosowania sie do jego wymagan w
okresie 5 lat. Na podstawie ww. przepisow przy obsludze oczyszczalni sciekow
obowiazuja nastcpujace warunki:
- Poszczegolne obiekty i urzadzenia oczyszczalni sciekow powinny miec
ustalone nazwy, zgodnie z dokumentacja techniczna, uwidocznione na
przymocowanych tabliczkach oraz informacje 0 zagrozeniach.
- Pracownicy z uszkodzona skora rak i innych nie oslonietych czesci ciala nie
powinni bye dopuszczani do pracy ,przy ktorej istnieje mozliwosc
bezposredniego stykania sie ze sciekami,
- Teren oczyszczalni powinien bye ogrodzony i niedostepny dla osob
postronnych.
- Prace niebezpieczne powinny bye wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.
- Konserwacje biezace i okresowe obiektow , urzadzen i instalacji powinny bye
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji teczniczno-
ruchowej dostarczonej przez producentow tych urzadzen.
- Prace konserwacyjno-remontowe i rnontazowe powinny bye organizowane i
prowadzone pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa ihigieny pracy.
- Wchodzenie do wszelkich pomieszczen technologicznych , zaglebionych
powinno bye poprzedzone badaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu.
Badania nalezy dokonywac za pomoca przyrzadow kontrolno-pomiarowych
sluzacych do wykrywania gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp
bezpieczenstwa.
- W przestrzeniach zagrozonych wybuchem zabrania sie palenia tytoniu,
uzywania otwartego plomienia oraz wykonywania prac mogacych spowodowac
zaplon mieszaniny wybuchowej.
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15. Zalaczniki

- decyzja pozwolenie wodno-prawne Starosty Sepolenskiego
nrRO.6223/5/01 z dnia 4.05.2001r.

- decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy zatwierdzajaca
zasoby wod podziemnych nr GT-II-8530173/81 z dnia 21 .04.1981 r.

- pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 0 przyjeciu aneksu nr 2
o odstapieniu od wyznaczania strefy posredniej uj~c wod
podziemnych nr OS.I.7441-1/1/3/02 z dnia 15.01.2002r.

- zawiadomienie 0 przyjeciu zasobow eksploatacyjnych studni nr 9
Urzedu Marszalkowskiego Wojewedztwa K-P
nr SG.IV.am.752-2/22/10 z dnia 14.09.2010r.

- pismo 0 przyjeciu dokumentacji Iikwidacji studni nr la Urzedu
Marszalkowskiego Wojewodztwa K-P nr SG.IV.am.752-2/21/10 z
dnia 14.09.2010r.

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzajaca
zasoby wod podziemnych studni nr 7 nr OS.I.7442/22/151/00
z dnia 22.12.2000 r.

- Sprawozdanie z badan fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
wody surowej po odwiercie studni nr 9 z dnia 14.01.2010r.
- Wypis z rejestru gruntow
- Wyniki badania wody
- Uzgodnienia
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STMtOSTA S.i$POLENSKI
01. Kosciuszki 11
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_,// !7 /_/ 1/ Sepolno Krajenskie dnia 4 maja 2001 rI
RO.62231 5/01

DECYZJA

Na podstawie art.55 ust.1, art.20 ustl i 2, art.21 ust.1 i 4,art.31 ust.1, art. 53 ust.2 pkt
1 i 2 , art. 57 i art.59 ust.1 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne 1Dz.U.nr 38,
poz. 230 z poz. zm 1 § 3 ust.1 pkt.1,ust 3 , oraz § 5 ust.2 rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r w sprawie zasad
ustanawiana stref ochronnych zrodel i uj~c wody 1Dz.U.Nr. 116,poz. 5041 § 6 rozporza -
dzenia Ministra Ochrony Srodowiska , Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa z dnia 5 listopada
1991 r w sprawie klasyfikacji w6d oraz warunk6w, jakim powinny odpowiadac scieki
wprowadzane do w6d lub ziemi 1Dz.U.nr 116,poz.503 1 oraz art.l04 i 107 K.P.A po
podjeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pob6r w6d
podziemnych ,odprowadzenie w6d poplucznych i eksploatacje urzadzen wodnych dla ujecia
wodnego w Sepolnie Krajenskim.

orzeka s ie

1. Udzielic Zakladowi Gospodarki Komunalnej Spolka z 0.0 w Sepolnie Krajenskim
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pob6r w6d podziemnych dla potrzeb uzytkownikow wodociagu miejskiego

obejmujacego rniasto Sepolno Krajenskie oraz wsie Piaseczno,Sikorz i Niechorz, w
ilosci lllcznej :
- maksymalnej godzinowej 180 m lib
- sredniej dobowej 1750 ml/d
- maksymalnej dobowej 2145 ml/d
z utwor6w czwartorzedowych ,ze studni wierconych zlokalizowanych w miescie
Sepolno Krajenskie dz Nr 530 studnia nr 1,dz 168/1 studnia nr 3a i 6,dz nr 538 studnia
nr 4,5,6 i 7 o lacznych zasobach eksploatacyjnych 183 m 3/h
- nr 1a 0 glebokosci h 61,0 m i zasobach eksploatacyjnych 40,0 ill 3/h
- nr 3a 0 glebokosci h 67,0 m i zasobach eksploatacyjnych 85,0 m3/h
- nr 4 0 glebokosci h 60,0, m i zasobach eksploatacyjnych 62,0 m" /h
- nr 5 0 glebokosci h 60,0 m i zasobach eksploatacyjnych 48,0 m' /h
- nr 6 0 glebokosci h 52,0 m i zasobach eksploatacyjnych 76,0 m' /h
- nr 7 0 glebokosci h 67,0 m i zasobach eksploatacyjnych 75,0 m3/h
Otw6r nr 3 stanowi role piezometrii

2. odprowadzenie w6d poplucznych w ilosci 20,32 ml/d i sredniej dobowej 10,16ml/d
z plukania dw6ch lub jednego filtra po oczyszczeniu w odstojniku popluczyn do
strurnienia uchodzacego do jeziora Sepolenskiego .

3. eksploatacje urzadzen sluzacych do poboru w6d podziemnych t.j obud6w studni nr
nr 1a,3a,,4,5,6 i 7 wraz z pompami glebinowymi i rurociagami tlocznymi do obrysu
obud6w studni oraz urzadzen sluzacych zabezpieczeniu w6d przed zanieczyszczeniem
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tj. odstojnika w6d poplucznych.skladajacego sie z 4 - ch studni / kom6r / i jednej
prostokatnej 0 lacznej poj emnosci uzytkowej 31,5 m 3

II. pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w ust. I udziela sie na czas oznaczony t.j
do 31 grudnia 2011 roku pod nastepujacymi warunkami :
1. urzadzenia wodne beda utrzymane w nalezytym stanie technicznym oraz wlasciwie

eksploatowane.
2. na rurociagach tlocznych ze studni beda zainstalowane sprawne wodomierze , oraz

prowadzony bedzie na biezaco staly rejestr ilosci dobowego poboru wody.
3. w promieniu 8 m od obudowy dla studni Nr 1 a i 7 wyznacza sie strefy ochrony

bezposredniej wygrodzone i wylaczone z wszelkiego uzytkowania nie zwiazanego z
obsluga ujecia , natomiast dla studni glebinowych nr 3a, 4, 5 ,6 przyjmuje sie
zmniejszone strefy ochrony bezposredniej zgodnie z rysunkami ze zwymiarowanymi
szerokosciami wygrodzonych stref ochrony bezposredniej pod warunkiem :
- w przypadku pogorszenia jakosci wody ujmowanej przez studnie nalezy wylaczyc je
z eksploatacji.

4. w terminie do dnia 30.06.2001 r zostanie przedlozony aneks do dokumentacji
hydrologicznej w kat. " B" dla okreslenia strefy ochronnej ujecia zgodnie z
rozporzadzeniem M.O.S i ZN z dnia 5 listopada 1991 r / Dz.U.Nr 116. Poz.504 / w
sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych zrodel i ujec wody.

5. ujecie wody bedzie posiadac karte rejestracji i ksiazke eksploatacji studni ,
zaewidencjonowana w wojew6dzkim organie d/ s geologii.

6. nalezy uzdatnic wode aby spelniala warunki stawiane wodom pitnym, obecnie zostaly
przekroczone dopuszczalne wartosci : zelaza

7. stezenie zawiesiny og6lnej w odprowadzonych wodach poplucznych nie moze bye
wyzsze od 50 mg/dm', a zelaza og6lnego 10 mg/dm",

8. Uprawniony zobowiazany jest partycypowac w kosztach utrzymania i konserwacji
odbiomika w6d poplucznych , na warunkach uzgodnionych z jego Gestorami.

9. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, kt6re moga wyniknac w zwiazku
z realizacja nadanych uprawnien.

III.Decyzja nipiejsza nie upowaznia do naruszania praw os6b trzecich.
IV.Organ wydajacy decyzje zastrzega, ze po zatwierdzeniu warunk6w korzystania z w6d

dorzecza moze zmienic warunki korzystania z w6d podziernnych, a w uzasadnionym
przypadku cofnac bez odszkodowania nadane uprawnienia

V. Czescia skladowa decyzji . jest: Operat wodnoprawny na szczeg61ne korzystanie z w6d i
eksploatacje urzadzen wodnych miejskiej stacji wodociagowej w Sepolnie Krajenskim z
1997 opracowany przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe EKOTER z Bydgoszczy oraz
aneks do operatu sporz'l_dzonyw 2001 r.

UZASADNIENIE

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp61ka z 0.0 w S~6lnie Kraj. wystqpil z wnioskiem 0

wydanie pozwolenia wodno -prawnego na pob6r w6d podziernnych, odprowadzenie w6d
poplucznych i eksploatacj~ urz'l_dzen wodnych dla uj~cia wodnego w S~p61nie Kraj.
Wszcz~to post~powanie administracyjne , w tym przeprowadzono rozpraw~ wodnoprawn'l_
dnia 22.III.2001 r. Uzgodniono na niej,ze operat wodnoprawny nalezy uzupelnic w zakresie
spraw wlasnosci grunt6w, przedlozenia rysunku ze zwymiarowanymi szerokosciami
wygrodzonych stref ochrony bezposredniej. Dokumenty te zostaly przekazane w 04.2001 r.
Pozytywn'l_ opini~ w sprawie zachowania zmrueJszoneJ szerokosci stref ochrony
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bezposredniej wydal Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepolnie Kraj. Postariowieniem Nr
HK 6000-6/01 z dnia 28.02.2001 r.
Na podstawie przepis6w prawa wodnego uznano wniosek za uzasadniony .
Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w
Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Otrzymuja:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej

Spolka z 0.0 ul. E Orzeszkowej 8'
89-400 Sepolno Krajenskie, .~-;::-:::- ....<,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej ~~, _.5} ~ /)C>,- .
ul. Grunwaldzka 481 0/~,~~:~/~ (.~
80- 309 Gdansk !O! fi;f?-' ....i.t! r;.

. 0 hr S' d . k IG::i.?7' :o..,_,. 1"'-3. WoJ..Insp. c .ony ro OWlS a i 4\ ';f!f! _. ~_,\Jr:!
ul Piotra Skargi 2 \ v ~ %,~~~';;-;:J1 -\
. \' S'~/"85-018 Bydgoszcz ...:;:

5. Kujawso - Pomorski Urzad Wojew6dzki '- :$

w Bydgoszczy
Wydzial Ochrony Srodowiska

6. Urzad Miejski
89-400 Sepolno Krajenskie

7. a/ a
Oplate skarbowa 190 zl
uiszczono przelewem

mgr ini. B a a Nowakowski
Kierownik Wy alu Rolnictwa, Lesnictw

i r ny Srodowiska

~.-.--'1 L,·,·
s.:
i------
j

I:.':: Q/
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: t .;

.' -----:;j
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kwietnla

Na podstawie art. 104 KPA oraz § 7 pkt 2 Zarzlldzenio l)rozesC:l
Centralnego Urz ~du Geologii z dnia 5 meja 1969 s:» VI spr[twie ZOUtl,l

.1 sposobu ustalania oraz trybu zetwierdzenia zasobow wod podzi€:rLl(fC,J~
/1:IfP nr 19, poz. 163/ Wydzial Gospodarkl Terenowej i ochrony Sro-
dow1ska Urz ~du Wojewodzkiego, w Bydgoszczy po rozpatrzeniu

• ."l'lJl.1t • ~jl"·f.:·""·~!L··-1.- •••• • • ., • • •• • ~'., •• • "'. • •• • • •••••• • •.••• •JA}~umen(lac· ~U-"p\}geo ogiCZZl.eJ zasooow woo yodzieJua;yeh na
~.l!j~i t1- wadoe! ~.er~ ~,.S~ll~-'Jm-e•~Jbna!t:U1· • ••:.• • • •• •• ..• ••••
przedlozone przez •• 1m{it( v/l1idgoszc-· ..• -••••••.••••.••••••.
przy piSmie z dnia1~:f ••j.1q~.••..•. ,.... znZJk: ••••••••.•••••••••••
W zwi llzku'z orzeczenioe~ \VojeJ6lz'kiej Komisj1 Ge~roA6J1We~1z dnLe
••••• d,. •••••••

I~i
I

I

z a t w i e r d z a
, powyzsz ~awierajqc, ustal-enle zasob6w wody

- dokumen.J;." ll'
podziemn~ z utworow e~~15~~b\rliCl-t
wg. stanu na dzlen •••••••••••••••••••••••••••

1-~:;:;:;;:-;::;:::::~----i---------jQj-;;,d-;;-~ii-;k;;l~;t;;;j~;----",
-,---------------------~--JL--------~~~-~:~::~~~-------~-------------I' I '

"I liB" ! Q = ----rs,;u--------- mJ/h

I I' s :: ---1-.:;..a4--------- m
I I
I - ~----------~- ~__-----~-----------~------------~----~--

.Decyzja ,uprawnia do dzis;talnosci gospodarczej zwi~zanej z eksploa-
tacjq w6d podziemnyc}lastosown.ie do P?stanowien uchwa;ty Nr 64
Rady Miniatr6w, z dnia 1.04.1969 r. w sprawie ustali:mia zasobow

" ... ,
w6d podziemnych przy podejmowaniu dzia;talnosci inwestycyjnej
zwiElzanej z ekeploatacjq tych w6d IMP Nr 15, poz.112/.
Od decyzji s;tuzy stronom odwolanie do centrelnego Urzedu Geologii
za pOSrednictwem Urz~du Wojew6dzk1ego Wydzial Go~podarki Terenowej
1 ochron.y srodowiska w terminie 14 dni od daty doreczenia.

"otrzymujs:

I'

i
i
I

1... Tt'PWiK VI JlYdgoszcz~1 egz. dok. + 2 egz. dec~zji '
2. a/a 2 egz. dnk. + 1.egz. decyzji
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ZESTAWIENIE POROWNAWCZE

-5-
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Wyszczeg61nienie
Zatw. zaloz, ' .
projektowe Wyniki wyk. rob6t .

4 5-~.
Zasoby wodv - Q:= m3/h c= 197- 8= 183

S:=m -- s S,? ~S,5 ~ 13 .; 24-;;; s

Warstwa wodonosna -
- stratygrafia, ezwart orz~.o czuartorzQd

- przelot w m 'P ....55 3lf- - 54,5, 35,5 - 521 P

Glebokosc wiercenia w m I 60,0 I SO,O 60,0
I

Zarurowanie

- liczba kolumn rur .-
"7 srednica p~~ 14n 14" 14"
- srednica koncowe] kolumnv

Filtr .

-:- srednlca ~ Zl3~ fflmm Zl3- -
- typ

mostk~ mostt;O~ siat~
dluqosc robocza 19,0 18 16.5

i
-

Og61ny koszt badan (zlotych) 1.005.321 -s 1.055.17'1

Iw tym:!
e

- transport "- 78.780 81.750 )5.-;50

, - wiercenie y"j.BOO z» ....113 c55.355

- meterlalp w bud ow. 230.311 119.933 %.135 I
- badania laboratoryjne

118.319 101.299
- dokumentacja i nadz6r

- pompowanie -170.628 1l18.73?
I

I - inne 1~.$ - 91~~3
Wsk~nik kosztu 1 rob wiercenia -8.3-96 STAROS~ fP TOWE

I - w ~lnie Krajerrskirn

U~a: . li~&st koszt 6w jest t:gnikiem zmianN C H_6r.l
~~~~b.sowano< ' • e

-
"..,,r".!.'~"':_""'~~~,,,,,,"i.'!Ili'!1:i'f.o!.~'PII ...~n~"""1WL'f$_"'''''~1l":& ';a:!C~......,...,..;e_,/)«<"""", ..."""",c:a::::us::
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Zal. nr 2

EydgU6Y.CZ, dnil:JJ1 kwietnia 1') 81 J'.

GT-rr-85JOh3 /8 1---------------------
U!ZA,D ,-r P -. ~Z'~"V6DZKI

'4,./ :.:;. -4\. "? v

V:ydzisJ ,:.c:-:r;;r.y ~ r,_;1owlska
j 6esPG~arkiWodnej

Na podstswie art. 104 KPA orsoz § 7 pkt 2 Zarzlldzcn1u PrO:~E::;d

Gentralnego Urz ~du Geologii z dni a 5 maja 19G9 I'~ VI opr(i'llin zs:n,'J
i spnaobu I.lstalanie oraz t:cybu 70S twierdzania ~;:lI~(lMwl'/6d podzJ "'Iu~:{d

/llJP Ill' 19, paz. 163/ Vlydz1s1--Gos.pod8rki TercDowej i Ochron:y GT(J-
dow:l,.eka Ul'z ~du \'Iojev/odzkiego 'fI B:idgo9zcz~ po r01.pritrzer.ilJ

~.~~~~;?;,:o.q~~;*P!7P!:!.~~p~AA1.~.~!iJ~Rl!~~i!1•.. .- .
przedJ:oione przez ••• ~~J. 'fl.~qS;~~~~~ ••• ow ••••••••••••••••

przy piSmie z dnia19 ..m..1981.r_ ••.•••• znak: .'l~w04.62G/.a1•••••••
W ZVlil\zku z orzeczeniem \Vojewod~ktej KO!l'J.eji Geoloeicznej z dni",-................

z a t w i e r d ~ a
pov>1zs:t Et dokumentai"lieraj~ ustalenie zsaobOVT 'Nody
podziemnej z utworow ...... ~~Jl.~q~~~pn.*
'fIg. a tenu n·e dzlen ••••• ;:.~¥.\~Iffi.L~~.G!~•••••

:-;~:;:::-;:;;::n-:.~;:---r---:-----iQi--?;;daj;-i6-;;~1;;;;;;J~~----., ~__l ~~~_~~~::~~~~.~ _
',1 nBn j. Q '" 1_§~I.Q m3/h

I 1J~4.

I
I . S ~ w____________ m

__ ~ ~~ ~ ~ N ---

Deeyzja .uprawn1s do dzia~alnoBci goopodarceej zw1~zanej z eksplos-
tacj<l wad podziemnych stosownie do postanbwien uchwaly Ur 6·t
Redy Miniatrow z dnia 1.04.1969 r. 'if epro'llie uatalania zasobo'll

" w6d podziemnych przy podejmowaniu dz1aLBlnosci inwestycyjnej
zwi£lzsnej z ekeploetacj", tJch w6d /M:E Nr 15. poz. 112/.

ad decyzji a3:uiy stronom odwoIsnle do centralncgo Urz\,du GeolcGi:!.
za posrednictwem Urz~du Wojew6dz~i6go Wydzial Gospadarki TcrcnoVie,j
i Ochrony SrodolVieka 'IV terminie 14 dni. ad daty dor~czeniE..
otrzrUluj!j,1
1. VfPWIK W B;ydgosz<:zy

1 egz. clok.+ 2 egz. dec~zjl
2. a/a 2 egz;. dok. + 1 egz. decY2:ji

DL/EL,-
STAROSTWO POWIAYOWE

w ~lnie Krajenskim
ul. KOSciuszki 11

89-400 ~p61no Kraien~lcip



/

BydgUB1.CZ, dniuJ1 kwietnia 1') 81 J',

GT-II-85JOh3 /8 1---------------------
,.." :J '" -~ v

\':ydzisJ ':.( ;;r<:.r:y ;: r, Jo\vlsk*
; 6cspwGarki Wodnej

He podstawieart. 104 KPA oraa § 7 pkt 2 Zarz ..~dz()ni(l pr07.e::;~

Gentralnego urz~du Geologii 't dnia 5 1118ja 19G9 r. W OP1'6Vlil1 ~<.ilJtl'l

i spnsobu uats Iante eras trybu r.at'l'lierdzanio oz.asobOw vt6d podzl "!:.i.:{d

/1fP nr 19, pos , 163/ Vi:rdz1sl Gospodarkl Tercnowej i Ochrony ~rr)-

dow1ske Or;:; ~du Wojewodzkiego w Bydgo9zcor;y po rOl,pBtrZfmi 11

~.~4~~~?~o.d.~~~~p!'lP!_'!. ~~PP~.E! .~~J~J\rt~~l!l .
przedlozone p.rzes •••fA>1JU:.jV.Jl:4qgQ~~P~ ••••••••••••••••••••.
pl"£¥ piSmie z dnia19..m.19Bl.1'_ ••.•••• znak s .'l'Q.-46aG!.81 ••• t •••

W zwi aaku Z orzeczeniem Wojew6dzkte,j Katniaji Geoloeicznej z dn Is

.41 .

.z a t w i e r d z a
pOf.1hz ~ do!n.unentawieraj~ ustalen1e Z8S0b6,,{ wody
podziemnej z utworow •••••• ?~P.~q~~~pn.cA
wg. stanu ne dzi~n •••••••••••••••••••••••••••

1-;-t-:;:;e--;:;;::n-:~;:- ..-r--·-----i;i~;;daj;;i6--;;8-Pl;a-;;;;j~;----.I_: .... ....__Jl .,___~~~_~~~::~~~ ~ . _
I I. 18J 0

. I, II Q = -------~---------- m)Jh!lBn I. 13-14

I I S ~ ------------------ m__~__~ • ~ L ~_~ ~ __

:cecyzjeL uprawnis do dzia~alnosci gonpodarczej zwiqzanej z e ksp Ioa-
t8cj~ wad podziemnych stosownie do poatanowien uchwaly N'r 64
Redy Ulnistrow z dnia 1.04.1969 r. w sprn'TIie ustalnnie zesobow

- w6d podziemnych przy podejmowaniu dzieIalno8ci inwestycyjnej
zwiF.jzanej z eksploe.taojl.i tych Yl6d /M:P Nr '5J poz."2/.
Od decyzji S!uzy atronom odwolante do centralncgo Urz\,d" GeoloSil
M posl'ednictwcl!l Urz~du Wojew6dzkiego Wyddsd: Goapodarki Tcrcno\\"ej
i ochrony srcdowleka w te:rminie 14 dni od daty dDl'~czenia.
otrzYl!luj'll
1. V~WIK w BYdgOszcz~

1 egz. dok. + 2 egz. dec~zji
2. a/a 2 egz. dolt. + 1 egz. decyzji

DL/E1,-

BfAROSIWO POWIATOWE
w ~ln!e Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89·400 Syp61no Kraien~ki('
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- URZAD WO,JEWonZIG VI BYDGOSZCZY
8!>-9!SO Bydgos:z:cz. ·ut. Konar.!:>ki..ego :1

.' _ f

Bydg:oszcz, dnia 20.03:1992r.

OS~II-7530/29!~6/92
I.

DECYZJA

.No. podstawie art. 24 i art 26 ue tawv z dnia 09 .marea 1991 r.
o zmianie ustaW'j 0 pra,'1ie geologicznym (Dz.U. Nr 31, poz.129) or-az
art. 104'. KPA. po r-ozpat.r-zen t u 'aneksu do dokumentacji
hydrogeologicznej zasob6'\'l w6d podziemny'ch na . terenie m'ie fak ieqo
uj,?cia wodv w - miejscowosci S 1; P 6 L N. O' _K RAJ E .N SKI E ,
gmi.na S~p61 no.

przedlozonego przez' Geol .G6rn. SP. Pr . "HYDROGEOIJlIERT". ",T Grudzia,dzu

?rzy pismie z dnia 05.02.1992r .. znak TWP-570-48/40.

z a t w i e r d z a m

powyzsze' opracoy.ranie zawieraja,.ce ustalenie
eksploata.c¥ Jne J obvoru nr 6 u imuIac eso wody podziemne
czwartorzE;do\vych y.lg s t.anu no. stYCzeJ"l

wydajnosci
\.z 'utwor6w
1992r.

qty.~r ~r 6 moze bye eksplo~towany z vNdajnosciq

Q 76,0 m3/h
przy s 10.3 m

w ramach zasob6w wody zatwierdzonych .decyzja.

nr GT II~85jO/73/81~z dnia 21.04.1981 T.-
I
.\

Decyz j a: to. uprawnia do. dzialalnos.'Ci,· gospodarczej 'zwia.zanej
z eksploatacja. w6d podz.iemnych,. stosovmie do postanowien
uchwaly Nr 64 Rady MinistravT z dnia 'l.04.1969r.- w sprawie
ustalania ze sobow wad podziemnych przy pocie jmowen iu dz i ae e l noe c i
imvestycyjnej -zwia.,zanej Z ekap Loet.e c ia tych wad n..1P Nr.15,poz.112}.

Od decvz r r s1uzy et.r-oncm odwol anie do J'hnistra Ochr ony Srodowiska·.
Zasob6w Netur-el nvch i Lee n i c't.wa za moim posrednictwem, W· terminie
14-dni od daty dor~(:zenia decyzji.

\ '

, . ,

Geol. G6rn. Sp. Pracy ".HYDROGEOWIERT"
86-300 Grudzi.a.dz. u1..sktadova, z.t' .'

. . . . '.' , ,

( Z egz. clecyzji. + 1 e.g:?:.,clokumenta.cji.)
2.·' PIG Warszawa. przez PG Gdansk

( 1 &gz. decyzji. .1:' '£ Q-gz.Qokurne-nt.Q.eji>
3." a/a

.( Z egz. ,decyzji. +' i egz,: dokumenl.acji.) STAROS'IWO POW{ATOWE
W Scx>61nie Krajenskim
. ul. KoSciuszki 1F .

89-400 ~p6lno Krajerlskie
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Zal. nr 3
V

, ,/

8ydgoszcz, dnlJ .01.2002r.

OS.l.7441·1/1/3/02

Zaklad Gospodarki Komunatnej
Spolka Z0.0.

ul. E. Orzeszkowej
89-400 SQpolno Krajenskie

I
I (

Na podstawie art. 45, ust. 1, 1a oraz art. 103 ust. 3 pkt. 1 litera b ustawy z dnia 04 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i g6rnicze (Oz. U. Nr 27, pOZ.96 z pOiniejszymi zmianamil, po rozpatrzeniu aneksu
nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,8" dla potrzeb ustalenia stref ochronnych ujQciaw6d
podziemnych z utwor6w czwarterzedowvch dla miasta SQP61noKrejeriskie,

przedtoionego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp6Jkaz 0.0. z SQp61naKraieriskieqo, przy pisrnie z
dnia 24.12.2001r., znak.-,

przyjmujll bez zastrzeien

I "-" powyiszy aneks nr 2 zawieraiacv okreslenie warunk6w geologicznych, hydrogeologicznych i
sozologicznych umozliwiaiacych odstllpienie od wyznaczenia strefy ochronnej posredniei
przedmiotowego uiecia wad podziemnych.

I f is

Otrzyuj,,:
1. Adresat

(1 egz. pisma + 1 egz. aneksu)

Do wiadomosci:
1. Starosta Powiatowy

w S~p6fnie Krajenskim
ul. Kosciuszki 11
89·400 Sepolno Krajeriskia

i'\. (legz. pisma + 1eg1. aneksu)
.~ ala

(2eg1. pisma + 2 eg1. aneksu)
3. Gospodarka Wodna w/m

(1 egz. pi sma)

STAROSlWO POWLATOWE
w Sepolnie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajefiskie



URZl\-D MAR,SZALKOW~ln s-

; v\!ojew6dztwo KuioWsko-PomOI5kleg~;
w TORU!\!iU {:-'

87-100 Taruf'!, Piac Teatralny L Torun, dn.1Q .09.2010 r.

SG.IV.am.752-2/22/10

Zakfad
Gospodarki Komunalnej

Sp6tka Z 0.0.
UI. E. Orzeszkowej 8

89-400 S~p6lno Krajenskie

ZAWIADOMIENIE 0 PR7YJECIU

Dzialaiac na podstawie art. 45, ust. 1a oraz art. 103 ust. 3 ustawy Prawo
geologiczne i g6rnicze (tekst jednolity Oz. U. Nr 228 z 22 listopada 2005 r.,
poz. 1947), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005
roku w sprawie szczeg6fowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Oz. U. nr 201,
poz. 1673 z dnia 14 pazdziernika 2005 r.), po rozpatrzeniu opracowania pt.
Dodeiek nr 3 do dokumentacji hydrogeoJogicznej w kat. B (1981 r.) ustalajqcy
zasoby eksploatacyjne otworu studziennego (zast~pczego) nr 9 miejskiego
ujecte wody podziemnej z utwor6w czwertorzedowych w S~p6lnie KrajefJskim,
pow. sepoiensk), woi kujawsko pomorskie",

przedlozoneqo przez Zaklasd Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z Sepolna
Krajenskiego, przy pismie z dnia 07.07.2010 r., znak:-,

przyjmujq bez zastrzeien powyisze opracowanie

Studnia zastepcza nr 9 moze bye eksploatowana z wydalnoscla
0=46,4 m3/h przy depresji s=5,7 m w ramach ustalonych zasob6w
eksploatacyjnych uj~cia miejskiego, kt6re wynosza Q=183,0 m3/h przy
s= 13,0 - 24,0 m.

&.trzymUia:
/ ~ Adresat

(1 eqz. pisma + 1egz. dodatku)
2. Starosta Powiatowy

ul. Kosciuszki 11
89-400 S~p6lno Krajer'tskie
(1egz. pisma + 1egz. dodatku)

3. Panstwowy Instytut Geologiczny
Oddzial Geologii Morza w Gdarisku
ul. Kosclerska 5
80-328 Gdansk
(1 egz. pisma + 1egz. dodatku)

4. a/a
(2 egz. pisma + 1egz. dodatku)

Czronek Zarzadu
Wojewodziwa Kujawsao-Pomorskleqe

Fra n cis z.clc il()ctnifiEt/)i~z i1.
,
/

STAROS1WO POWIATOWE
w SQp61nie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie



, yRZ!U) MAR,SZALKOWSKI
V'H1j8Wodnwa !(Ujowsko-Pomorskie 0

w TORUi\1IU (Ph
q- 1 -r- 0 • '"J
,~/- 00 .orun, Plac Teatralny 2 Torun, dn.1~.09.2010 r.

SG.IV.am.752-2/21/10

Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp6tka Z 0.0.
ul, E. Orzeszkowej 8
89·400 S~p6lno Krajenskie

dot. Dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu studziennego nr 1A na
terenie miejskiego uiecie wody podziemnej z utwor6w czwarlorzfldowych w SflP61nie
Krejenskim gm. Sepolno Krajenskie, pow. sflPolenski, woj. kujawsko-pomorskie.

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
23 czerwca 2005 roku w sprawie okreslenia przypadk6w, w kt6rych jest konieczne
sporzadzanie innej dokumentacji geologicznej (Oz.U. Nr 116, poz. 938 z dnia
29 czerwca 2005 r.) lnformuie, ze przyjmuj~ przekazana dokumentacje
do zasob6w Wojew6dzkiego Archiwum Geologicznego w 8ydgoszczy i przesylarn
po jednym egzemplarzu w/w dokumentacji pozostalyrn wlasciwym miejscowo
organom administracji geologicznej.

.r\ /'l \ /~
M' ~"';.~

u '
dZfor,e}{zarZ'ldll

Wojew6d~\ya, ;dia?Sks.Pomor~JdegG
,p '1 . .' • v

Otrzymuja:
/0,6) Adresat

(1 egz. pisma)
2. Starosta Powiatowy

ul. Koscluszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie
(1 egz. pisma + 1egz. dokumentacji)

3. PIG Warszawa
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
(1egz. pisma + 1egz. dokumentacji)

4. a/a
(2 egz. pisma + 1egz. dokumentacji)

STAROSTWO POWLA10WE
w Sepolnie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie



WOJEWODA
KUJ!AWSIO ....POMORSII

OS.I.7441/22/151/00

At8ydgoszcz, dn 12.2000r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 4 Kpa, art. 45, ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. .
Prawo geologicznei gornicze (Oz. U. Nr 27., pOZ.96), § 4 pkt. 2 rozporzadzaniaRady Ministrow
z dnia 24 grudnia 1998r. w sprawie okrsslenia organow wfasciwych w zakresie administracji
geologicznej i nadzoru gorniczego (Oz. U. Nr 162, pOZ.1144), po rozpatrzeniu aneksu nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,8" (z 1981r.) zawierajqcy:
- ustalenie zasobow eksploatacyjnych otworu studziennegonr 7 i nr 5,
- sprawozdanie z Iikwidacji otworu studziennego nr 2c,
dla ujQcia komunalnego wed podziemnych z utworew czwarterzedowvch w Sepnlnie
Kraieriskim,

przedlozoneqc do zatwierdzenia przez Zaklad Gospodarki Komunalnej, spelka z 0.0. z
:.: SQpolnaKrajenskiego, przy pismis z dnia 18.07.2000 r., znak: ., (popoprawie wplyoilio

lB. 11.200r.),

orzekam zatwierdzic

powyzsze opracowanie w czesci dotvczacej ustalenia zasobow eksploatacyjnych dla studni nr 7
w ilcsci;

Q = 75,0 m3/h przy depresji s = 11,5 m,

~•.. '

Uwaga: studnia nr 7 rnoze bye eksploatowana z w/w wydajnosciq w ramach zasobow ujQcia,
zatwierdzonych w wysokosci Q = 183 m3/h, przy depresji 13 - 24 m decyzjClWydziafu
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Ilrzedu Wojewodzkiego w 8ydgoszczy z dnia
21.04.1981 r. nr GT - " - 8530/73/81.

UZASADNIENIE

Przedloiony do zatwierdzenia Aneks nr 1 w swym opracowaniu zawiera rownie* ustalenie
zasobow eksploatacyjnych studni nr 5 w wysokosci 48,0 m3/h przy depresji s = 9,5 m i
sprawozdaniez likwidacji otworu studziennegonr 2c.

STAROS1WO POWIXfOWE
w SQP61nie Krajenskim

uL Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie



Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Oz. U.
Nr 27, pOZ. 96 z poin. zmianami) organem pierwszej instancji dla studni nr 5 i nr 2c na
przedmiotowym ujQciu jest Starosta.
W zwiazku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

mgt (muta Lewan owska
O~6\.'"o:nyGeo!og V'.f0;PV.jt)rl!zki

OtrzymujC!:
<D Zakfad Gospodarki

Komunalnej spolka z 0.0.

ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sepolne Krajenskie
(1 sqz. decyzji + 1eqz, anaksul

2. PIG Warszawa, przez PG Gdansk
(1 egzo decyzji + 1egzo aneksu
+ 1 eqz, karty kodowej)

3. ala
(2 eqz. decyzji + 1egzo aneksul

STAROSTWO pO~Y~WE
w swa1nie KraJ~nskim

ul. Kosciuszkl 11, .
S9-400 Syp61no Krajenskic
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Wojewodzka Stacja Sariitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

85-031 Bydgoszcz
centrala: 52376 1800
www.pwisbydgoszcz.pI

ul. Kujawska 4
fax 52 345 98 40

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

Zal. nr 4

PC~
POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI

AB435

Nasz znak: L.HK-531-28/SIl 0
Wasz znak:

Bydgoszcz, 14.01.2010 r.

Dzial Laboratoryjny
Oddzial Badania Srodowiska Komunalnego

SPRA WOZDANIE Z BADAN

NR L.HK-531-28/S/10

Wyniki badaji wody
Seprilno Krajenskie

Nazwa i adres klienta :
Zaklad Badan Geologicznych i
Wiercen Studziennych "TOL WOD"
Plac Wolnosci 12
88-300 Mogilno

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji
oraz badan nieakredytowanych.
Badania spoza zakresu akredytacji nie zostaly oznaczone litera "Q".

STAROSTWO PO~'f~WE
w SQP61nie Kra]enskim

ul. KOSciuszki 11
89-400 Syp61no Krajenskic

http://www.pwisbydgoszcz.pI
mailto:wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
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Numer sprawozdania z badan: L.HK-531-28/SIl 0

Podstawa badania:nr zleceniaiprotokolu poboru 25/10
Data pobrania/przyjecia probek do badafi: 12.01.2010.112.01.2010.
Stan probki do badan: nie budzi zastrzezen
Data rozpoczecia/data zakoiiczenia badafi: 12.01.2010.114.01.2010.

Podstawa oceny jakosci sanitarnej wody:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Metodyka poboru prob *: -
Probkobiorca: Zleceniodawca

1. Opis miejsca poboru pr6bek

ujecie miejskie Sepolno Krajenskie
studnia nr 9 gl, 94,8 m po 30 godz. pompowania +39/S/I0

ujecie miejskie Sepolno Krajenskie
studnia nr 9 gl, 94JOm po 30 godz. pompowania

40/8/10 +

STAROSTWO POWlAYOWE
w Syp6lnie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
FIWSSE/LHKlPL-031IR-01li3 z dnia 16.06.2009.
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Numer sprawozdania z badari: L.HK-531-28/S/I 0

2. Wyniki badaii fizyko - chemicznych.i mikrobiologicznych
2.1. Badanie fIzyko - chemiczne

Smak akcept. akceptowalny PN-C-04557:1972

2 Zapach nie akcept. akceptowalny PN-C-04557: 1972

3 Q - Barwa (pt) mg/l Pt 10 ±0,4 15 PN-EN ISO 7887:2002

4 Q - Metnosc NTU 19 ±1

5 Q - Odczyn (PH) 7,3 ±0,1 6,5-9,5 PN-C-04540.01: 1990

6 Q-
~Slcm 413 ±3 2500 PN-EN 27888:1999

7 Q - Jon amonowy (NH/) mg/l <0,26 0,50 PN-C-04576-4:1994

0,18 501)

< 0,016 0,501)

mg/l 2,761 ± 0,187 0,200

mg/I 0,223 ± 0,013 0,050

250

mg/l 221 ±2 60-500 PN ISO 6059: 1999

250

22
Q - metody akredytowane
NTU - nefelometrycznajednostka metnosci
1) _ (Azotany NOj50 ) + (Azotyny N02/3 ) :::;lmg/dm': Stezenie azotyn6w N02 w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych
urzadzen dystrybucji nie rnoze przekraczac wartosci 0,10 mgll
2) 125 - Temperatura pomiaru 10,7°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
3) _ nie wiecej niz 30 mg/I magnezujezeli stezenie siarczan6w jest r6wne lub wieksze od 250 mg/1. Przy nizszej zawartosci siarczan6w dopusz-
czalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l, wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza ie jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie
naklada obowiazku uzupelniania minimalnej zawartosci przez przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne.
* ,,<" - ponizej granicy oznaczalnosci metody
** "-,, - nie podaje sie niepewnosci
*** -w przypadku podaniajednej wartosci dolna wartosc zakresu wynosi zero lub ,,-" brak unormowania

STAROS1WO POWIATOWE
w Sepolnie Krajeilskim

F/WSSE/LHKJPL-03/IR-01l13 z dnia 16.06.2009.
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'1 Numer sprawozdania z badan: L.HK-531-28/S/10
~~~.

2.2. Badanie mikrobiologiczne
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1.
Q - Obecnosc i liczba

NPLlI00 ml <I 0
PB-04ILHK wydanie I z

bakterii grupy coli 22.05.2006r (Colilert-18)

2. Q - Obecnosc i liczba
NPLiIOO ml < 1 0

PB-04ILHK wydanie I z
Escherichia coli 22.05.2006r (Colilert-18)

3. Q -Obecnosc i liczba
NPLiIOO ml <1 0

PB-06ILHK wydanie I z
enterokok6w kalowych 22.05.2006r (Enterolert)

NPL - najbardziej

Oswiadczenie:
- Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do probek
pobranych/dostarczonych w dniu okreslonym w sprawozdaniu.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej jak tylko w calo-
sci.
- W przypadku dostarczenia probek przez zleceniodawce Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probek.
- Klient rna prawo zlozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Koniec sprawozdania z badan
K''':'ROWNIK Q

'hfJ3!,ia SiDdOlli'S
WSSE

go

Ocena zgodnosci z wymaganiami

Jakosc wody w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslo m w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) ze gledu na
nieakceptowalny zapach, przekroczenie metnosci oraz ponadnormatywna zawartosc zelaza i
manganu.

Woda nie nadaje si~do spozycia przez ludzi

I
I

STAROSTWO POWIAYOWE
w Sepolme Krajeftskim

FIWSSEILHKlPL-031IR-01l13 z dnia 16.06.2009.
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Nr kancelaryjny: GN. 6621.1.3441.2011 Strona 1 z 1

Wojew6dztwo: kujawsko·pomorskie
Powiat: s~polenski

Jednostka ewidencyjna: S~p6lno Krajenskie - M [041302_4]

(nazwa organu wydaj/lcego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08.11.2011 12:01 :36

Obrllb Ark. I Nrdzialki I JR I Pow. [ha] I NrKW
I Adres lub p%ienie 1 Identyfikator

lub inne dokumenty

Forma w/adania iudzial Osoba iadres

S~p6lno Kraj. 1 [NrOO01] I 2 I 168/11 I 403 I 0.0299 I KW 25312 I- I 041302_4.0001.168/1j

1/1 1 GMINA S~P6LNO KRAJENSKIE
wlasciciel siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 89400 Sepolno Krajenskie

S~p6lno Kraj. 1 [Nr 0001] I 2 I 168/13 I 403 I 0.0306 I KW 25311 I- I 041302_4.0001.168/13

1/1 1GMINA S~P6LNO KRAJEf~SKIE
wlasciciel siedziba: ul. Tadeusza Koscluszkt 11, 89400 S~p6lno Krajenskie

Sepolno Kraj. 1 [Nr 0001] 2 I 168/17 1 403 I 2.3431 I KW 24466 I ul. Osiedle tesne , S~p6lno
I 041302_4,0001,168/17

Krajeriskie
1/1 GMINA S~POLNO KRAJENSKIE

wlasciciel siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 89400 S~p6lno Krajenskie

sepolno Kraj. 1 [Nr 0001J 4 I 530 I 142 I 1.3751 I KW4769 I ul. Osiedle Lesne 36, S~p6ln0
I

041302_4,0001.530
Krajeriskie

111 GMINA S~POLNO KRAJENSKIE
wlasciciel siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 89400 S~p6lno Krajer\skie

1/1 ZAKlAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - SP. Z 0.0.
uiytkownik wieczysty siedziba: ul. Elizy Orzeszkowej 8, 89400 Sepolno Krajeriskie

, Sepolno Kraj. 1 [Nr 0001] 4 I 538/12 I 403 1 6.3474 I KW 13370 I PRZY JEZIORZE S~POLENSKIM I 041302_4,0001.538/12

1/1 GMINA S~POLNO KRAJENSKIE
wlasciciel siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 11, 89400 Sep61no Krajeriskie

lIosc dzialek na wypisie: 5
Suma powierzchni dzialek: 10.1261 ha

Nie podlega optaeie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 Hstopada 2oo6r. 0 optleie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z potniejszymi zmianami) z uwagi na rozporz~dzenie Minl.lra Infrastruktury
z dnia 19 lotego 2004r. w 'prawie wysokosei oplat za ezynnosei geodezyjne i kartograficzne oraz udzieianie

informaeji, a takt. za wykonywanie wyrysowi wypisowz operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

DOKUMENT SlUZY DO CELOW
INFORMACY JNYCH

Z Up. STAROSTY
. ~., '\ ')1J'c, C_..'!

mgr Barbara Solarek
lnspl;)ktor

STAROSTWO POWlA'fOWE
w Sw61nie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Syp61no Krajenskie

Sporzqdzil(a): Barbara Solarek Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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~ TUCHOLI Sp. Z 0.0.

Laboratorium Analityczne
ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

tel.lfax.: 0523343184 e-mail: laboratorium@pk.tuchola.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 671 12011

:LECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

w SQP61nie Krajenskim
ul, E. Orzeszkowej 8
89-400 SQP61no Krajenskie

'9DSTAWA REALlZACJI: Zlecenie nr: 31 /2011
'ROSKOBIORCA: Przedstawiciel Laboratorium - M. Korulczyk
IUMER KARTY POBORU PROBEK: KW 389 111
OB6R PROBEK ZGODNIE Z NORMA,: PN-ISO 5667 - 5: 2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007{A)

PlilSX1E CENTRUM
AKRED'fTACJf

AS 1047

Rodzaj pr6bkil Datalgodz. Opis i stan
Data

Numer pr6bki zakonezenia
Miejsce pobrania pobranialprzyj~cia pr6bki pr6bki badan

12.09.2011 godz. 9.03 BalWa brak B1Nodauzdatniona
8111W/11 I M~tnos6 przejrzysta

Zapach brak
Zboze - Szkota 12.09.2011 godz 10.35 emp. pr6bki przy poborze: 22,6 'C

Stan pr6bki nie budzi zastrzezeli

)rawozdanie z badan" zawiera wyniki badan obj~te zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji
Italy oznaczone Iitel1\ "N".

. -
Egzemplarznr: 1

ST IIOS~'e ze~larz~WE
~Q ~r '~kim
w'S'~ me jens

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie

mailto:laboratorium@pk.tuchola.pl


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 671 12011
Z d~go nie z wymaganiami zleceniodawcy w konano nastepulace badania: - ,

Numer laboratoryjny pr6bki 8111W/11 Identyfikacja metody badawczej

Nazwa wskaznika Jednostka Wyniki a n a liz (*)
.A"- metody akredytowane =

"N"- metody nieakredytowane
,

pH (11
(21,5 'C) 7,4 :t 0,8 A PN-90/C-04540/01

PRZEWODNOSC ELEKTR. Wt..(21!-IS/em (21,2 'C) 489 :t 76 A PN-EN 27888:1999
M~TNOSC NTU < 0,50 :t 0,13 A PN-EN ISO 7027:2003 (p,6,3)
BARWA mg/l 5 :t3 A PN-EN ISO 7887:2002 (r,4)
JONY AMONOWE mg/I < 0,030 :t 0,007 A PN-ISO 7150-1:2002
SMAK akceptowalny N 11121F/PN-721C-04557,edycja 01, z14,04,2008
ZAPACH akceptowalny N 1I12IF/PN-72/C-04557, edycja 01, z14,04,2008
BAKTERIE GRUPYCOLI j,t.k.l100ml 0 < - 1 > A PN-EN ISO 9308-1 :2004+Ap1 :2005+AC 2009,
ESCHERICHIA COLI j,t.k.l100ml 0 < - 1 > A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009

(.) Wyniki analiz podano wraz z niepewnoSciIt wyniku, kt6ra stanOWi niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnoSci 95% i wsp61czynniku rozszerzenia k=2.

(1) W temperatulZe 20·C. Korekta za pomoca urutdzenia do kompensacjl temperatury. W nawiasie podano temperalu~ pr6bki.
(2) W ternperaterze 25·C. Korekta za pomClC:\ urutdzenla do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatur~ pr6bki.

Wszystkie wyniki analiz odnOSZI\ SIQ WY!l\cznie do badanych pr6bek. Informacje ni~ne do interpretacji wynik6w anallz, a nie umieszczone w .Sprawozdaniu z baden' SIt latwo dostQpne.w
Laboratorium .•Sprawozdanle z badan' stanOWi integralnl\ calosc I mote bye wykorzystywane i kopiowane jedynie w caIoSci. Kopiowanie czQSciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od
momentu otrzymania .Sprawozdania z badan' Kiien! ma 14 dnl ns zlozenie skargi.

Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tucholi - Decyzja Nr 72-3/11 z dnia 10,03.2011 r,
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Nr akredytacji AB 1047,

OCENA ZGODNOSCI:
Wartosci dopuszczalne wody do spoZycia - RozporzC\dzenia Ministra Zdrowia Dz.U. nr 61, poz 417 + Dz.U. nr 72, poz
466

pH- 6,5-9,5,
.;~§l~t~rie C?f'_I:Jey gOIi ViJ.QO ml - 0 jtk.

~.~ewodnosc wlasciwa -. 2566~S/cm,. . .. 'Escherichia Coli w 100 m~- . ~ 3)jtk~~ .._._:M~tnosc -=--.-------------~fu:-----··------·-······---·-·--------·------~--
Barw-a-:.-----···-··-··-·-----···-···--··--· 1·5 m971,--·---··.....-- ....-.--- ..
~~I'1~._!3_'!!~_l"1g~_~=_ .. _. __ _.. .. 9_&~g/l, _._
~~.§I~!_~~p~~~_.:_ . .__ak~ptow~lny .'__ ~. _

Miejscowosc, data : Tuchola 15,09,2011 Poop;. Kierown;ka Laboratorium (Ji' ,~..l
STAROSTWO po~~owe

w ~lnie KraJ~oskun
ui Kosciuszkl 11 .

89-400 ~p6lno Krajenskle

KONIEC Egzemplarz nr: 1
lIosc egzemplarzy: 2
Strona/stron: 2/2
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Laboratorium Analityczne
ul. Swiecka 96A, 89-500 TUCHOLA

tel./fax.: 0523343184 e-mail: laboratorium@pk.tuchola.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 669 12011

:LECENIODAWCA: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. Z 0.0.

w SQPolnie Krajeliskim
ul, E. Orzeszkowej 8
89-400 SQPoino Krajeliskie

ODSTAWA REALlZACJI: Zlecenie nr: 31 12011
-R6BKOSIORCA: Przedstawiciel Laboratorium - M. Korulczyk
UMER KARTY POSORU PROSEK: KW 389 111
QBOR PROSEK ZGODNIE Z NORM.L\: PN-ISO 5667 - 5: 2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A)

P(}lSl'(tE CEUnlJM
A.KREllVTACJI

AS 1047

I
Rodzaj pr6bki/ Data/godz. Opis i stan

Data
Numer pr6bki zakoliczenia

Miejsce pobrania pobrania/przyj~cia pr6bki pr6bki badan

12.09.2011 godz. 8.25 Barwa brak
woda uzdatniona

8091W111 I M~tno~6 przejrzysta 14.09.2011Zapach brak
S~p6lno Krajenskie, SUW 12.09.2011 godz 10.35 amp. pr6bki przy pobOrze: 9,B ·c

Stan pr6bki nie budzi zastrzezel'l

)rawozdanie z badan" zawiera wyniki badan obj~te zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji
Italy oznaczone liter", "N".

Egzemplarz nr: 1
1I0se egzem~la'3x.:..?roWE

~~6nffi~~kim
w SVPOlme Ki"aJens

ul. Kosciuszki 11
89-400 ~p61no Kraje6skit

mailto:laboratorium@pk.tuchola.pl


SPRAWOZOANIE Z BADAN NR : S 669 12011
Z dni~go me z wymaganiami zleceniodawcy w konano nastepulace badania: e

Numer laboratoryjny pr6bki 8091W/11 Identyfikacja metody badawczej

Nazwa wskaznlka Jednostka Wyniki a n a liz ("')
"A"- metody akredytowane -"N"- metodynieakredytowane

IpH (1) (19.3 'C) 7,6 :I: 0,6 A PN-90/C-04540/01
PRZEWODNOSC ELEKTR. Wt..(2) IlS/cm 'C) 494 :I: 77 A PN-EN27888:1999 I

(19.7 I

M~TNOSC NTU 2,5 :I: 0,6 A PN-EN ISO7027:2003(p.6.3) I
BARWA mgll 20 :I: 10 A PN-EN ISO7887:2002(r.4)
JONY AMONOWE mgll 0,16 :I: 0,04 A PN-ISO7150-1:2002
SMAK akceptowalny N 1I12IF/PN-721C-04557,edycja 01, z14.04.2008
ZAPACH akceptowalny N 1112/F/PN-721C-04557,edycja 01, z14.04.2008
BAKTERIE GRUPY COLI j.lk.l100ml 0 1< - , 1 > A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC2009
ESCHERICHIA COLI j.t.k.l100ml 0 < - 1 > A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC2009

(0) Wyniki analiz podano wraz z niepewnoSciIl wyniku, kt6ra stanowi niepewnosc rozszerzonll przy poziomle ufnoSci 95% i wsp61czynniku rozszerzenia k=2.

(1) W temperaturze 20·C. Korekta za pomoCll ul'Z!ldzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatlKQ pr6b1<i.
(2) W temperaturzs 2S·C. Korakla za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatu~ pr6bkl.

Wszystkie wynikl analiz odnoszll si~ wyfllcznie do badanych pr6il.,!:. Informacje nie~dne do interpretacji wynik6w analiz, a nie umieszczone w .Sprawozdanlu z bada.... SIt latwo dostQpne w
Laboratorium .•Sprawozdanie z badan' stanowi integralnll caIosc i moze bye wykorz),stywanA i kopiowane jedynie w caIosci. Kopiowanie czQSciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. 60
mornemu u(rLyrflanii:l ..5"laVtv~tidiija ,d:JadC:tft ;(ji~i!t;"i".g~4 0;;1:".c;:d:::;:ta:-:;cz!-::~!"g!.

Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza PanstwowyPowiatowyInspektoratSanitamyw Tucholi - Dec)'ZjaNr 72-3/11 z dnia 10.03.2011r.
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji- Nr akredytacjiAB 1047.

Autoryzuje: M.Figel Zafoga (Starszy Specjalista)

Data i_Qodpis: d1i;re,.{;zoX:~
Spo~dzif i zatwierdzH: 11/, /J t::t i( f-?4' ~(~

IUJ'e1w Miesikoiosea
15.09.2011 Data i oodois Kierownika Laboratorium. 15.09.2011

oeENA ZGODNOSCI:
Wartosci dopuszczalne wody do spoZycia - Rozporzctdzenia Ministra ZdroV/ia Dz.U. nr 61, poz 417 + Dz.U. nr 72, poz
466

pH-
- -_ _ ..

BaktE:)~ieGrupy Coli w 100 ,!!I - ._..... _Qjtk.
Przewodno~c wfa~ciwa =._.. ?_~..9_Q_J:l§!~~:...__.... _..... .~~~~~~1~~i~ ..9~li_~ 1 O_Q_!!I.I_-::.. ...._ .._. ..__ qj..t~~.. ..._.._.....M~tno~6-.:·--..---.- ...-- 1 NTU.
~aiWa'=--- -....---~ ..-.--...... -·-·-15-m·g/["......-- ......----..--- ....,

Jony amonowe - ... 0,5 rng/l. ..
SrT1~~~-:~~p~~h....-_-:-~::.==-_~==..~~~~P!~~~~X~._=~..~·:~=---

6,5-9,5.

Miejscowosc, data : Tuchola
j,.(e.C .J,:..-

15.09.2011 Pod pis Kierownika Laboratorium [e: __

ad GOGe .. . .
KONIE ,x:darki KOI.11unalnejSpolbz 0.0.

_~.~f.p6bie 1(r,:ri. !

f

/1 YilFt YlJ~'.r.f·"'_--l2 //1'7 ~1~V
~ I' " I t! /..- 0,1/
L d ./ ~- ..~·.Cl ...

i . z ~ ..:?'?..>--:..
A n__~ . ~ _. - .

Egzemplarz nr:
lIose egzemplarzy: 2
Strona/stron: 2/2
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w SQp61nie Krajenskim
ul. Kosciuszki 11
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SF;POLNIE KRAJENSKIM
89 - 400 Sepolno KrajeIiskie, ul. Kosciuszki 28
tel.(52)3881230, teI.!fax (52)3881231
e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pI

Sepolno Kraj., 02.06.2011r.

N.HK-5211-1-31l1

oeENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz § 14 ust. 1
pkt.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z pozn, zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SF;POLNIE KRAJ.

po zapoznaniu sie z protokolem pobrania probek wody nr 26/N/SIl1 z dnia 18.05.2011r.
pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociagu publicznego w Sepolnie Kraj.
nalezacego do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj. oraz ze
sprawozdaniem z badan nr L.HK 6320-99111 wykonanych przez Oddzial Laboratoryjny PSSE
w Nakle n.Not.

Miejsce poboru probki:..
c

Hydrofornia - po uzdafnieniu

Opis probki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatnosc wody do spozycia przez ludzi

Jakosc wody (kod probek 190/N111 i 189/N/ll) w zakresie parametrow objetych
monitoringiem kontrolnym odpowiada wvmaganiom sanitarnym okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.).

Panstwowy Po. iatowy
Inspekt<:r ~an tarny
,~~~. raj. ~~

mgr ini. El:ihiet~i EstkOli;\'!C\

Otrzvrnuje:

1. Burmistrz Sepolna Kraj.
2. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj.
3. Ala.

STAROSTWO POWIATO
w S~lnje KrajenskimWE

UJ. Kosciuszkj 11
89-400 ~p6lno Krajenskie

mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pI
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POlSl(lE CENTRUM:

AKR(OYTACJI

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W NAKLE N.NOT.

ODDZIAL LABORATORYJNY
BADANIA SRODOWISKA KOMUNALNEGO

ul. Mickiewicza 11
89-100 Naklo n. Not.
fax. 052-386- 00- 04
tel. 052-386-00-03

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl

AS 765

Naklo n. Not., dnia 20.05.2011r.

NR LHK 6320 - 99/11

Kod pr6bki: 190/N111 , 189/N/ll

Podstawa badania:
- zgodnie z harmonogramem poboru pr6bek

- numer protokolu poboru pr6bki 26/N/S/ll
Nazwa i adres klienta PSSE w Nakle nad PSSE w Sepolnie Krajenskim
Notecia:
Identyfikacja pr6bki: 0413PPPPWOO06
Opis miejsca pobrania pr6bki wody: Wodociag publiczny w Sepolnie Kraj.

- 0 produkcji wody 1000-1 0000m3/dob~.
hydrofornia - po uzdatnieniu

Opis i stan pr6bki wody: - woda do spozycia
- stan prawidlowy

Data pobrania probka / 18.05.2011r.1
Data prz_yj~cia probki do badania: 18.05.2011r.
Data rozpoczecia badania: 18.05.2011r.

Data zakoriczenia badania: 19.05.2011r.

Pr6bkobiorca: Pracownik nadzoru N .HK w PSSE
w Sepolnie Krajenskim Marzena Hippler

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresern akredytacji oraz badan
nieakredytowanych. Wyniki z poza zakresu akredytacji zostaly oznaczone syrnbolern N.

F/PSSE-NAJPL-03/0 I127.04.20 I I ~"TAn,f)~'\~9J~Q~T~WE
w Swolnie'taitjenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie

mailto:psse.naklo@pis.gov.pl
http://www.psse.naklo.pl
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Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecia
Oddzial Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

Numer sprawozdania z badan: LHK 6320 - 99111
• Wyniki badan fizyko-chemicznych i organoleptycznych : Kod probki - 190/N/ll

[ Najwyzsze

Niepewnosc
dopuszczalne Stosowana

Lp. Parametr Jednostka Oznaczone pomiaru stezenle lub metoda badawcza
stezen ie/wa rtosc dopuszczalne zakresy

wartosci ** (**

PN - EN ISO
1. Barwa Akceptowalna nd - 7887:2002

Rozdzial 4

2. N - Metnosc NTU 0,80 nd 1
PN -EN ISO
7027: 2003

Stezenie jon6w
PB-03/LHK

3. - 7,6 ±0,4 6,5 -9,5 wydanie Iz dnia
wodoru (pH) 04.01.2011r.

4. N - Przewodnosc I-LScm-J

503 nd 2500
PN -EN

w250C 27888:1999

5. N - Zapach Akceptowalny nd PN -C
- - - 04557: 1972

6. N - Smak Akceptowalny nd
PN -C- - - 04557: 1972

7. N - Amonowy jon mg/I <0,052* nd 0,50 PN - C - 04576
- 4: 1994

* wartosc poruzej grarucy oznaczania ilosciowego w Oddziale Laboratoryjnym w Nakle nad Notecia
** w przypadku podanej jednej wartosci dolna wartosc zakresu wynosi zero
1) [azotany] / 50 + [azotyny] / 3 :S 1 mg/I
2) stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieei wodociagowej lub innyeh urzadzen
dystrybueji

l~lerbwnif<
Oddzialu L.aboratoryjnego

autoryzuje: ~u.-?~
n7gr in.i. !\lh)niJUJ .?vchlinsko

STAROSlWO POWIATOWE
w Sepolnie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajenskie

F/PSSE-NNPL-03/0 1/27.04.20 II strona 2 / stron 3



,.
. Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna

w Nakle nad Notecia
Oddzial Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

..~ Numer sprawozdania z badan: LHK 6320 - 99/11

W iki b d r 'k bi I h Kd ibki 1891N/1l• /vm 1 a an mi ro iotogicznyc : 0 pro I -

Najwyzsza dopuszczalna
wartosc ••• Oznaczona Niepewnosc Stosowana

Lp. Parametr Liczba Obj~tosc pr6bki wartosc metoda

mikroorganizm6w (ml) (jtk)
Teoretyczny

badawcza
Utk)

przedzial
ufnosci

nd
PB - OIIL.HK

I. Bakterie grupy coli 0 100 0 wydanie IV
zdnia

nd 05.07.2010

nd
PB - OI/L.HK

2. Escherichia coli 0 100 0 wydanie IV

nd
z dnia
05.07.20] 0

jtk -jednostki tworzace kolonie, nw - rue wykryto

ST'L\f~ZV T~d5t.~i
GraZY~''1rH;;Ch
"'~:'D''6';''~M'~~''''

(nazwisko, stanowisko, podpis)

nd - nie dotyczy
*** - zgodnie z rozporzadzeniern Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Oz.U .Nr 61, poz.417 z pozn.zm.)

Laboratorium akredytowane przez PCA w zakresie badan okreslonych w Zakresie Akredytacji Laboratorium
Badawczego Nr AS 765 wydanie nr 5 z dnia 10.09.20 lOr.

Oswiadczenie:
I. Wyniki badan podane w sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do pr6bek przyjetych do badania w dniu okreslonyrn

w sprawozdaniu i nie rnoga bye stosowane do calego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego Badania Srodowiska Komunalnego sprawozdanie nie rnoze bye

powielane inaczej jak tylko w calosci .
3. Oddzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu pr6bek.
4. Klient rna prawo, zlozyc do kierownika Oddzialu Laboratoryjnego, Dyrekcji pisemna lub ustna skarge w terminie

14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosc rozszerzona przy wspolczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobienstwie 95%.Podane wartosci niepewnosci nie uwzgledniaja poboru i transportu pr6bek.
6. Teoretyczny przedzial ufnosci obliczony zgodnie z norma PN-N-O I054: 1989 .Estyrnacja parametr6w rozkladu

dwumianowego, rozkladu ujemnego dwumianowego i rozkladu Poissona" przy prawdopodobienstwie 95%.
7; Oddzial Laboratoryjny zobowiazuje sie do nie ujawnienia informacji uzyskanych podczas wykonywania badan , ich

zabezpieczenie przed dostepern osob nieuprawnionych , z wyjatkiern przypadk6w podjecia dzialan w zakresie ochrony
zdrowia i zycia ludzi.

Koniec sprawozdania z badan wody

FIPSSE-NAlPL-03/0 1/27.04.20 II

STAROSTWO POW!AYOWE
w ~lnje Krajenskirn
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~~LaboratoriU:::I~:::'Sp, Z 0_0'1
ul. Swiecka 9SA, 89-500 TUCHOLA j

tel./fax.: 052 3343184 e-mail: laboratorium@pk.tuchola.pl !

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 670 12011

:LECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

w SQP61nie Krajenskim
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 SQP61no Krajenskie

ODSTAWA REALlZACJI: Zlecenie nr: 31 12011
R6sKOBIORCA: Przedstawiciel Laboratorium - M. Korulczyk
UMER KARTY POBORU PROBEK: KW 389 111
gSCR PROBEK ZGODNIE Z NORMA.: PN-ISO5667 - 5: 2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A)

PC~!
POLSKI!: C!::NTRUM I

AKREDYTACJI

AB 1047

Rodzaj pr6bkil Data/godz. Opis i stan
Data

Numer pr6bki zakor'iczenia
Miejsce pobrania pobranialprzyj~cia pr6bki pr6bki badar'i

12.09.2011 godz. 8.40 Barwa brak

114.00.2011 1
r,voda uzdatniona

810IWI11 I M~tnosc przejrzysta
Zapach brak

S~p6lno Krajer'iskie, Szkola nr 1 12.09.2011 godz 10.35
emp. pr6bki przy poborze: 18,3 'C

Stan pr6bki nie budzi zastrzezer'l

IrawQzdanie z badar'l" zawiera wyniki badar'l objQte zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji
;taly oznaczone IiterCl,oN°.

STAROSTWO POWIATOWE
w SQP61nie Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Sepolno Krajeriskie
Egzemplarznr: 1
lIos6egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1/2

mailto:laboratorium@pk.tuchola.pl


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 670 12011
Z d'~go me z wvmaeanlarnl zleceniodawcy w konano nastepuiace badania: ~

Numer laboratoryjny pr6bki 8101W/11 Identyfikacja metody badawczej

Nazwa wskaznlka Jednostka Wyniki a n a liz (*)
,.A"- metody akredytowane

"
"N"- metody nieakredytowane

IpH (i)
(19.6 'C) 7,4 :I: 0,6 A PN-90/C-04540/01

PRZEWODNOSC ELEKTR. Wt..(2) IJS/cm (20,0 'C) 506 :I: 79 A PN-EN 27888:1999
MEiTNOSC NTU 0,69 :I: 0,18 A PN-EN ISO 7027:2003 (p,S.3)
BARWA mgll 5 :1:3 A PN-EN ISO 7887:2002 (r.4)
JONY AMONOWE mg/l 0,48 :I: 0,11 A PN-ISO 7150-1:2002
SMAK akceptowalny N 1/121F/PN-721C-04557, edycja 01, z14.04.2008
ZAPACH akceptowalny N 1/12IF/PN-721C-04557, edycja 01, z14,04.2008
BAKTERIE GRUPYCOLI j,lk.l100ml 0 < - , 1 > A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009
ESCHERICHIA COLI j.t.k.l100ml 0 < - 1 > A PN-EN ISO 9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009

(OJ Wynikl anatlz podano wraz z nlepewno&cl~ wyniku, kt6ra stanowi niepewnose rozszerzona przy poziomie ufnoscl95% i wsp6tczynniku rozszerzenia k=2.

(1) W temperaturze 20·C. Korekta za Pomoc!l_ u~dzenia do kompensacji temperatury. W nswiasie podano temperatu~ prObki.
(2) W temperaturze 2S·C. Korek!z Z2 pomcca U"q_dz6111a do Kompensacji iemperaiUry. W nawiasie podano temperatu~ pr6bki.

Wszystkie wyniki anatlz odnosZ!l_ si~ wyl!l_cznle do badanych pr6bek. tnfonmaqe nie~ne do interpretacji wynik6w anatlz, a nle umieszczone w .Sprawozdaniu z badan' S!I. latwo dost~pne,;!:
Laboratorium .•Sprawozdanie z baden" stanowi integraJn~ caioSc I mote bye wykorzystywane I kopiowane jedynie w caIosci. Kopiowanie cz~sciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Oil
momentu otrzymanla .Sprawozdania z badan' Klient rna 14 dni na zIozenle skargi. .

Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tucholi - Oecyzja Nr 72-3/11 z dnia 10.03.2011 r.
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Nr akredytacji AB 1047.

Sporzetdzit i zatwierdzit: I.(l;t .L,
ltv '1W Miesikows:ka

Datai od is KierownikaLaboratorium. 15.09.201115.09.2011

oeENA ZGODNOSCI:
Wartosci dopuszczalne wody do spo~cia - Rozporzetdzenia Ministra Zdrowia Dz,U. nr 61, poz 417 + Dz.U. nr 72, poz
466
pH-

! 13~~~~ri~<?rllt:>y~g(?li.Yo'J 99ml - .. ()jt~.
Przewodnosc wtasciwa ~ ~_._.J590 jJ§!_cm_:.. . ~~s.<?_I1erichl~_g_~I!_Yo'._1Q_q_I'l1l= ~ __ .~._~Ql!_k.: ..~. .__~.M~tno~6~ .. -.---.-.~----- 1 NTU.
Barwa-.:---~----------..---~ 15 mgll-:----···~-~----·

!~~y~l:nonowe -.. .... .. 0,5 mgll, ..... ' .. '
?_!!I~~~~R!1~h~·-::·-·-~.~~==~~·~i~~eptOwafri_Y:~--.=.=~_==

6,5-9,5.

Jliejscowosc, data : Tuchola 15.09.2011 P d 'K' 'k L b t· /;fL~o pIS lerownr a a ora orrum ~Yfl

A}lOSiWO pOWlA'f?WE
ST ~lnie Krajenskirn

w ul. KoSciu5Zki 11 ,
-400 Syp6lnO KrajenSkle89

KONIEC Egzemplarz nr: 1
IIosc egzemplarzy: 2
Strona/stron: 2/2
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Laboratorium Analityczne
ul. SWiecka 96A, 89-500 TUCHOLA
tel./fax.: 0523343184 e-mail: laboratorium@pk.tuchola.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 235 12011

~LECENIODAWCA : Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0.

w SQP61nie Krajenskim
ul.E.Orzeszkowej 8
89-400 SQPoino Krajenskie

)ODSTAWA REALlZACJI : Zlecenie nr : 31 12011
-~6BKOBIORCA: Przedstawiciel Laboratorium - M. Korulczyk
'UMER KARTY POBORU PROBKI : KW 123 111
'oB6R PROBEK ZGODNIE Z NORMA.: PN-ISO 5667 - 5 : 2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A)
.:;

PCJ!:.
POlSKlf Cf.NTBtJM

AKR£DVlACJI

AB 1047

Datalgodz. Opis i stan Data
Numer pr6bki Rodzaj pr6bkil zakonczeniaMiejsce porania pobranialprzyj~ciapr6bki pr6bki badan

rOda do spoZycia,SUW,· 1'0.05.2011 BalWa brak
godz. 10.45

jasnoi:6Ity

2751W/11 MQtnosc przejrzysta 13.05.2011I
7apach brak

S~p6lno Krajenskie, Hydrofornia
10.05.2011 godz 11.15

emp. pr6bki przy poborze: 9,4 "(.;
Stan pr6bki nie budzi zastrzezel'l

prawozdanie z badar'l" zawiera wyniki badar'l obj~te zakresem akredytacji oraz badal'l nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji
>stalyoznaczone liter~ .N".

Egzemplarznr: 1
IIoscegzemplarzy:2
Stronalstron: 1/2 W&

OPOWL''f~
S'Tt\ROS'fW. l(ra}enskUIl

S~\n\e '11
W K.oScluszki., \de

ul. ...A\OO l(ralens
B9-400~PV
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S 235 12011
Z d':go me z wymaganiami zleceniodawcy wykonano nastepulace badania: e-

Numer laboratoryjny pr6bki 2751W/11 Identyfikacja metody badawczej

Nazwa wskeznlka Jednostka Wyniki analiz(*) ,A"- metody akredytowane
"N"- metody nieakredytowane -

pH (1) (20,8 'el 7,6 t 0,6 A PN-90/C-04540/01
PRZEWODNOSC ElEKTR. wt..(2) 1-15/cm (20,7 'el 474 t 74 A PN-EN 27888:1999
MIiTNOSC NTU 0,60 t 0,15 A PN-EN 150 7027:2003 (p.6.3)
BARWA mgll 10 t5 A PN-EN 150 7887:2002 (r.4)
~ELAZO OGOlNE I-Igli 254 t 30 A PN-150 6332 : 2001 (p.7.1.1)
MANGAN I-Igli 135 t 18 A PB-02, edycja 02, z dnia 23.06.2008
AZOTANY mgll 0,080 t 0,010 A PN-82/C-04576/08
AZOTYNy(3) mgll < 0,010 t 0,001 A PN-EN 26n7:1999
JONY AMoNOWE mgll 0,370 t 0,085 A PN-150 7150-1:2002
SMAK r akceptowalny N 1/12IF/PN-721C-04557, edycja 01, z14.04.2008

ZAPACH akceptowalny N 1I12IFIPN-721C-04557, edycja 01, z14.04.2008
TWARDOSC OGOlNA mgll 240 t 21 A PN-150 6059:1999
CHlORKI mgll 7 t 1,7 A PN-150 9297:1994
SiARCZANY mgll < 10 t 0.1 A PN-150 9280:2002
BAKTERIE GRUPYCOLI j.t.k.l100ml 0 < - , 1 > A PN-EN 150 9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009

ESCHERICHIA COLI j.t.k.l100ml 0 < _ " 1 > A PN-EN 150 9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009,
ENTEROKOKI KALOWE j.t.k.l100ml 0 < ... 1 > A PN-EN 150 7899-2:2004,
OG. llCZBA KOlONIl :360C/48h (4) j.t.k.l1ml nie wykryto < _ , 1 > A PN-EN 1506222 : 2004
OG. llCZBA KOlONIl :220Cn2h (OJ j.t.k.l1ml 6 < 4 • 8 > A PN-EN 150 6222 : 2004

(') Wynikl analiz podano wraz z niepewnotcllt wyniku. ktOra slanowi niepewno§6 rozszerzon!l, przy poziomia ufnosci 95% i wsp61czynniku rozszerzenia k=2.

(1) W temperaturze 20·C. Korakta za pomoca, UlZlil.dzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatul'Q prObkl.
(2) W lemperaturze 25OC.Korakta za pomoClt ulZltdzenia do kompensacji lemperatury. W nawiasie podano lemperaturQ prObki.
(3) Powtarzalno§6 melody osilllln19ta w laboratonum wynosi 0,002 mg/l No"n.
(4)(5) Meloda;>lytki lane (poSlew ~bny). Podlote-agar z ekstraktem droZdZowym wg ISO 6222.

Wszyslkie wynild analiz odnoSZlt si~wy1ltcznle do bedanych prObek. Informacje niezb~dne do interpretacjl wynikOw analiz. a nie umiaszezone w .Sprawozdanlu z badan' S!l.latwo dosi~pne w Laboratortum .•Sprawozdanl&'
z badaJ'i' stanowi Integralnlt caIo§6 i mote bye wykQrzystywane I kopiowane jedynie w caloSci. Kopiowanie czQsciowe jesl dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania .
•Sprawozdania z badan' Kiient rna 14 dol ria zJntenle skargi.

Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Panstwowy Powiatowy Inspektorat 5anitamy W Tucholi - Decyzja Nr 351-10/10 z dnia 20.10.2010r.
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Nr akredytacji AB 1047.

-,

OCENA ZGODNOSCI:

5porz~dzil i zatwierdz":":lt''C..L.J:')!;;L Xr

..... .

Data i p~pis Kierownikt ... _tI.d ~ i.p_~ikn wsk 1/
Laboratonum. won ~17~o5:2(j'11

Autoryzuje: I.Miesikowska (5pecjalista Analityk)

J/(-f J. J.__ .
Data i podpis: 17.05.2011

vvartosci dOPlIszczalne wodydo sp0Zycia - Rozporzildzenia Ministra Zdrowia Dz.U. nr 61. poz 417 + Dz.U. nr 72, poz 466i_pH:::: :::~ --- - -.. . --- --..- -- - --- -.....-....-- ... ----.- '-6-;5=9;5:--- - ---- -IOg6lna liezba bakterii w 1 ml 22~g_p_Q_72!!_= _!9_Qj~_:_9
iPrzewodno~6 w.asclWa-:'-------. ----2500 -----------rBakterie-GrupyColi w 100ml- . 9j!~ _

E1~~:~=:2~!~~-~~~~~=~~~~~'.
Azotany - . 50mgll. .' !~~tY~y:~=~~-,:-_~-=--=-~===-==~~=-o.5mg7f.-------~~:=~
.~~,~_y,.,_~.~~_~~,!!~__-=_.__. ._... .,.._,_..... ...__Q_~_?_~9!_~_.__.,_ \
Twardosc 0961na - .... 60 - 500. ,ChlorkCslarczany-=-- -----------250 mg/C----
Smak:-zapach-~-------"------ --·-··---------akceptowain-y-----C
Miejscowo~(fdata: TuchQla----1i.0520f1--·--- Podpis kierownika Laboratorium ft"j?J

- --~.-.; '_"_"_ .. . Egzemplarz nr: 1
KO. IEeJdad Got.>podarkl KomunalneJ .

'j' sp6!kaZ 0.0. lIose egzemplarzy.2
1-- "" S~p6lnie K0i. Stronaistron: 2/2

IJ./,1WPLYNJ;f"(,) 9._
20 ~.../. (. QJ.i1../..~.j ..
L.dz t1l(.f..2,;r.~ _..
Pn.A, :" I -'i?IJ/~/Jr. j _///_



Obiekt: m. Sepolno Kr.
Gmina: S~p6lno Kr.
Powiat: s~poleflski
Nr ks. rob. 412009
L. dz. ew. porn. 4612009

USLUGIGEODEZVJNE
Waldemar Bryzek

89-400 S~p6lno KraJ., ul. Kosciuszki 11
tel.lfax 052 388 26 74
NIP 555,116-64-89

UkJad odwzorowawczy: 1965/3
TRANSFORMACJA WSP6tRZ~DNYCH

Z uktadu " 1965 "
strefa 3

W uktad geograficzny blh (e. Krasowskiego)

Nie uwzgl~dniono korekt globalnych.

Punkty transformowane. Poziom odniesienia " Kronsztadt 60".
Nrp Xp YP Hp Nrw Bw Lw Hw

I I ,
- .

Nr8 5985594.16 3535558.13 127.07 NrB 53°27'42.210 17"31'43,456 127.07
" - 7" ~

7~'
Nr3 5985539.05 . 3535387.80 128.74 Nr3 53°27'40,468 17°31'34,201 128.74

0" 4"
.-

Nr7 5985470.85 3535384.75 128.84 Nr7 53°27'38,262 17°31'34,009 128.84
4" 2"

Nr5 5985464.50 3535442.60 128.51 Nr5 53°27'38,043 17"31'37,142 128.51
3" 7"

Nr6 5985501.10 3535668.45 125.12 Nr6 53°27'39,174 17°31'49,400 125.12
0" 1"

Uktad odwzorowawczy: 1965/3
TRANSFORMACJA WSP6tRZ~DNYCH

Z uktadu " 1965 "
strefa 3

W uklad • 2000 "
poludnik 18°

Nie uwzqledniono korekt globalnych.

Punkty transformowane. Poziom odniesienia " Kronsztadt 60 ".
ONr~ Xp Yp Hp Nrw Xw Yw Hw

. I I -
Nr8 5985594.16 3535558.13 127.07 Nr8 5925619.27 6468576.22 127,07
Nr3 5985539.05 3535387.80 128.74 Nr3 5925566.53 6468405.11 128,74

~
Nr7 5985470.85 3535384.75 128.84 Nr7 5925498.37 6468401.12 128,84
Nr5 5985464.50 3535442.60 128.51 Nr5 5925491.22 6468458.88 128,51
Nr6 5985501.10 3535668.45 125.12 Nr6 5925524.67 646~e!i24 125,12

." .,..lIU(u.:nwo
"~A~A • POWlATOWE

w ~In~e .Krajenskim
89-40 ul. KosclUszki 11

o Syp6Ino Kra.ienskir
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Obiekt: m. S~p6lno Kr.
Gmina: S~p6lno Kr.
Powiat: s~poleflsk;
Nrks. rob. 4112010
L. dz. ew. porn. 527/2010

uStUdlOEODEZYJNE
Waldemar Bryzek

'39-400 SlilP61no Kraj .. ul. Kosduszki 11
tel.!fax 052 388 26 74
NTP SSS·116-64-RC)

Uklad odwzorowawczy: 1965/3
TRANSFORMACJA WSPOtRZE;DNYCH

Z uktadu • 1965 •
strefa 3

W uktad geograficzny blh (e. Krasowskiego)

Nie uwzg~niono korekt globalnych .

Bw Lw Hw
53°27'41,6963" 1r31'37,9563" 129.44

Uklad odwzorowawczy: 1965/3
TRANSFORMACJA WSP6tR~NYCH

Z uktadu • 1965 •
strefa 3

W uldad • 2000 •
potudnik 18°

UwzglQdniono korekty globalne .

Xw Yw Hw
5925604.16 J 6468474.84 129.44

Uktad odwzorowawczy: 1965/3
TRANSFORMACJA WSPOtRZI;DNYCH

Z uktadu • 2000 •
potudnik osiowy 18°

W uktad geograficzny blh (e. Krasowskiego)

STAROSTWO POWIATOWE
w ~lnie Krajenskim

u1. Kosciuszki 11
89·400 Seoolno Kr-iienskie



II. Cz~sc graficzna

1. Mapa pogladowa w skali 1: 10000
2. Mapa katastralna w skali 1: 2000
3. Projekt zagospodarowania terenu szkic
4. Rzut poziomy SUW w Sepolnie Kraj. szkic
5. Inwentaryzacja kanalizacji wod poplucznych-

profil podluzny w skali 1 : 100
6. Odstojniki wod poplucznych z kregow bet. szkic
7. Odstojnik w6d poplucznych - komora prostokatna szkic
8. Wylot kanalu wod poplucznych szkic
9. Obudowa studni nr 5 w skali 1: 20
10. Obudowa studni nr 6 w skali 1: 20
11.0budowa studni nr 7 w skali 1: 20
12.0budowa studni nr 8 w skali 1: 20
13.0budowa studni nr 9 w skali 1: 20
14.Przekroj geologiczny studni nr 5 w skali 1 : 300
15.Przekroj geologiczny studni nr 6 w skali 1 : 300
Iti.Przekroj geologiczny studni nr 7 w skali 1 : 200
17.Przekroj geologiczny studni nr 8 w skali 1 : 200
18.Przekroj geologiczny studni nr 9 w skali 1 : 300

STAROS'IW~ POWIAYOWE
w $Qp6I01e Krajenskim

ul. Kosciuszki 11
89-400 Scn61no Kram;skir
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Mapa pogl~dowa
Obiekt: Pobor wod podziemnych i odprowadzanie wod poplucznych z

ujecia w S~poInie Kraj.
skala 1: 10000

~~-

•
NAZWA
PRACOWNI
PROJEKTOWEJ

"PROJMEL" - uslugi projektowe i nadzor w zakresie:
budownictwo wodne i meUoracyjne, operaty wodno - prawne

Bogdan Rydzkowski
ul. Angowicka 42/10 tell fax 0-52- 39 77 561 !

NIP 555-101-85-53 89-600Cbo'nice REGON 771298270 /
Stadium Operat wodno- Nazwa projektu: Pob6r w6d podziemnych i

prawny odprowadzanie w6d' poplucmych Z uj~ia w
I-S-ka-Ia--+-=-l- ••l-O-=-O-O-O---I m. SepolnoKraj., gm. Sepolno Kraj.

Inwestor: ZakladGospodarki Komunalnej sp.Z 0.0:
u1. E.Orzeszkowej 8, 89-400 SI( ·lno~·.

Projektowal mgr int. Bogdan
R dzkowski

Sprawdzil
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WYLOT KANALU WOD POPLUCZNYCH

11360

A-A Widok z przodu

11

.l- .

3.1 tflJ!!.O
... _---1--------

Widokz gory

120 40.. ...... ...

.-.-.- ._.- ........ -a 10-0 tlJ..2(}()' - •

A

"PROJMEL" - uslugi projektowe i nadz6r w zakresie:
NAZWA budownictwo wodne i melioracyjne, operaty wodno - prawne
PRACOWNI Bogdan Rydzkowski
PROJEKTOWEJ ul. Angowicka 42/10 tel.! fax 0-52- 39 77 561 /"NIP 555-101-85-53 89 - 600 Choinice REGON 771298270
Stadium Operat wodno - Nazwa projektu: Pobor w6d podziemnych i Projektowal mgr info Bogdan 1}prawny odprowadzanie wod poplucznych z ujecia w Rydzkowski
Skala Szkic m. Sepolno Kraj., gm. Sepolno Kraj. !Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej sp.Z 0.0.

ul. E.Orzeszkowej 8, 89 - 400 Sepolno Kraj.
Oprac 8 Sprawdzil

/~ Listopad 2011r. Zalacznlk nr:-~
Q Zatw. Nazwa zal.: Wylot kanatu wOd poptucznych. Kierownik mgr info Bogdan Iipracowni Rydzkowski

7V
STAROSTWO POWIATOWE

w Sepolnie Krajeriskim
ul. Kosciuszki 11

1\9-400 Sepolno Krait""~I.:







Obudowa studni nr 7
Obiekt: Pobor w6d podziemnych i odprowadzanie w6d poplucznych z

ujecia w Sepolnie Kraj.
Skala 1 : 20

ze schematern uzbrojenia otvvoru

.. t

E

siatkc n\~on
rurc wyv;iewna

"PROJMEL" - uslugi projektowe i nadzor w zakresie:
NAZWA budownictwo wodne i melioracyjne, operaty wodno - prawne
PRACOWNI Bogdan Rydzkowski
PROJEKTOWEJ ul. Angowicka 42/10 tel.! fax 0-52- 39 77 561 /NIP 555-101-85-53 89 - 600 Choinice REGON 771298270
Stadium Operat wodno - Nazwa projektu: Pobor w6d podziemnych i Projektowal mgr info Bogdan II;prawny odprowadzanie wod poplucznych z ujecia w Rydzkowski
Skala Szkic m. Sepolno Kraj., gm. Sepolno Kraj. IIInwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej sp.z 0.0.

ul, E.Orzeszkowej 8, 89 - 400 SI;p61no Kraj. STAROS1WO POWT .t. 'Y'OWIl
Oprac 11 Sprawdzil w Sepolnie Krajeriskim

co: Listopad 20llr. Zalacznik nr: ul. Kosc uszki 11 /-co: C1n 'AA,., ,~ Zatw. Nazwa zal.: Obudowa studni nr 7. Kierownik mgr in£1rog(f§\iv III rualenSK7
pracowni Rydzkowski ;.
















