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Urząd Miejski w Łasku
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OŚR.6220.15.2022 z dnia 27.12.2022 r.


Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworu czwartorzędu  działka nr ewid. gruntów 401/2, 400/2 obręb Wronowice,  gm. Łask”


	Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 3 na działce nr ewid. gruntów 401/2, obręb Wronowice, gm. Łask. 
Pobór wody podziemnej odbywał się będzie na potrzeby produkcji rolniczej – uprawy pieczarek (nawadnianie upraw, mycie maszyn i płyty załadunkowej, mycie hal, kocioł parowy). 
Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię ok. 0,5029 ha. Bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią: 
	od strony zachodniej, działka nr ewid. gruntów 414, obręb 28 Wronowice – droga,

	od strony wschodniej, działka nr ewid. gruntów 401/1, obręb 28 Wronowice – teren uprawy pieczarek – UPRAWA PIECZAREK TENDERENDA Magdalena Tenderenda,
od strony południowej, działki nr ewid. gruntów 402, obręb 28 Wronowice – tereny uprawne,

	od strony północnej, działka nr ewid. gruntów 396, obręb 28 Wronowice– droga.

Obecnie na terenie zakładu znajdują się już dwa ujęcia wód podziemnych studnia nr 1 
i studnia nr 2:
	studnia nr 1, działka nr ewid. gruntów 400/2, o wydajności eksploatacyjnej 
Q = 9,0 m3/h przy depresji s = 0,95 m,

studnia nr 2, działka nr ewid. gruntów 400/1, o wydajności eksploatacyjnej 
Q = 36,0 m3/h przy depresji s = 2,26 m.
Zasoby eksploatacyjne studni nr 1 i nr 2 zostały ustalone w „Dodatku Nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędu” i zostały zatwierdzone decyzją Starosty Łaskiego z dnia 27 lutego 2014 r., znak: EZ.6531.1.2014. 
Dnia 20 stycznia 2015 r. Starosta Łaski decyzją znak: EZ.6341.78.2014, udzielił pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2. 
Z uwagi na to, iż w wodzie ze studni nr 2 występują przekroczenia zawartości manganu i wymaga ona uzdatniania podjęto decyzję o wykonaniu nowego otworu studziennego nr 3, który wykorzystywany będzie do zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych uprawy pieczarek oraz przebadaniu istniejącej studni nr 1 pod kątem zwiększenia jej wydajności eksploatacyjnej. W związku z powyższym wykonano badania hydrogeologiczne, których wynik przedstawiono w opracowaniu pn. „Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej” ustalającej zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędu dz. 
nr 400/1, 400/2,  401/2 obręb Wronowice. 
Po zakończeniu prac inwestycyjnych studnia nr 3 ma funkcjonować jako studnia pracująca w zespole ze studnią nr 1. 
Otwory nr 1, 2 oraz 3 będą eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia zatwierdzonych decyzją Starosty Łaskiego nr EZ.6531.1.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., 
w ilości Q = 36 m3/h, przy s= 2,26 (z utworów czwartorzędowych). 
Inwestor będzie eksploatował studnie nr 1 i nr 3 jednocześnie, dlatego też wydajność każdej ze studni wynosić będzie maksymalnie Q = 18,0 m3/h, tak aby nie przekroczyć ustalonych zasobów eksploatacyjnych tj. Q= 36,0 m3/h.
Parametry poszczególnych studni wynosić będą:
	dla otworu nr 1 wydajność  eksploatacyjna Qekspl.= 18,0 m3/h przy depresji s = 2,1 m i zasięgu leja depresji R = 92,0 m,

dla otworu nr 3 wydajność  eksploatacyjna Qekspl.= 18,0 m3/h przy depresji s = 2,77 m i zasięgu leja depresji R = 95,0 m
dla otworu nr 2 wydajności eksploatacyjna (dopuszczalna) Qdop= 31,0 m3/h przy depresji s = 4,78 m i zasięgu leja depresji R = 163,50 m.
Studnia nr 2 będzie eksploatowana awaryjnie, na potrzeby zabezpieczenia p. poż. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
	zainstalowanie w otworze studziennym nr 3 pompy głębinowej o wydajności 18,0 m3/h,

wykonanie obudowy otworu studziennego nr 3, 
	doprowadzenie energii elektrycznej do studni nr 3, 
	zwiększenie wydajności eksploatacyjnej studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 400/2.

Otwór studzienny nr 3 został odwiercony w styczniu 2021 r. metodą udarową do głębokości 23,0 m. W chwili obecnej wykonany otwór studzienny nr 3 jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i dostępem osób postronnych. W otworze jest tzw. kolumna eksploatacyjna, w skład której wchodzi rura osłonowa i rurociąg tłoczny. W rurociągu tłocznym na samym dole znajduje się filtr, nad nim zainstalowana będzie pompa głębinowa. Głowica studni zamykać będzie rurę osłonową. 
Do wykonania obudowy użyte  zostaną gotowe komponenty. Obudowa studni wykonana będzie z tworzywa sztucznego typy PEHD o średnicy 1500 mm i głębokości 1,6 m i przykryta zostanie włazem o średnicy 60 mm i kominkiem wentylacyjnym. Do zejścia 
w głąb szybu służyć będzie metalowa drabinka. Rura nadfiltrowa  225 mm z głowicą metalową wystawać będzie ponad dno obudowy na wysokość 0,50 m. Wewnątrz obudowy studni na rurze tłocznej o średnicy  50 mm zamontowane zostaną głowica studni, w której wykonany będzie otwór do pomiaru lustra wody, wodomierz oraz zawór/zasuwa odcinająca, automatyczny wyłącznik prądu w przypadku spadku ciśnienia wraz z manometrem. Obudowa studni wykonana zostanie jako szczelna oraz zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zainstalowana pompa zasilana będzie energią elektryczną doprowadzoną z przyłącza znajdującego się na działce Inwestora. Przewód elektryczny położony będzie w gruncie (instalacja podziemna). Woda podziemna tłoczona będzie za pomocą pompy głębinowej mocy 4 kW i wydajności 300 l/min, tj. 18 m3/h zawieszonej na głębokości 13,0 m, do istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Z informacji zawartych w kip wynika, że przy eksploatacji ujęcia z zakładaną wydajnością Qe = 18 m3/h zasięg leja depresji wynosić będzie R = 95,0 m. W zasięgu oddziaływania planowanego ujęcia wody nie występują inne ujęcia wód podziemnych, które prowadziłyby do kumulacji oddziaływań. Tym samym planowany pobór wody nie naruszy reżimu hydrogeologicznego w danym rejonie oraz praw osób trzecich, w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych.
Inwestycja nie spowoduje wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego.
Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości hałasu, zanieczyszczeń i pyłów, a także z powstawaniem niewielkich ilości odpadów, ścieków socjalno-bytowych. Nie dojdzie jednak do wytwarzania pola elektromagnetycznego, prace te nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych i nie naruszą stosunków wodnych na omawianym obszarze.
Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych (wiertniczych) oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowiezione na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja inwestycji bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną, ani gazową. Surowce i materiały będą dowożone na teren inwestycji sukcesywnie, a ziemia z wykopu będzie zagospodarowana na opaskę wokół obudowy studni. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu. Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej przy użyciu tylko sprawnego sprzętu budowlanego. 
Zapotrzebowanie na wodę związane będzie wyłącznie z zapleczem budowy. Przy pracach budowlanych zatrudniona będzie niewielka ilość pracowników, a zaopatrzenie 
w wodę odbywać się będzie poprzez dostarczenie wody w pojemnikach. Wodę 
w pojemnikach dostarczać będzie właściciel firmy wykonującej montaż studni. 
Pracownicy korzystać będą z przenośnej toalety typu toi-toi, której konserwacją będzie zajmowała się firma wykonująca realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, 
a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W kip zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.
Na etapie eksploatacji pobór wody nie będzie wiązać się z wykorzystywaniem surowców, materiałów oraz paliw, natomiast wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby pracy urządzeń. 
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