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I. WSTf;P 

PI7,edmiotem niniejszego OPrll:llwania jest pneds\awienie warunkow 

gruntowo • wodnych lUI r.erenie projektowane; fcrmy tucw trzody chlewnej z10kaliwwanej 

na dzialce nr 7j w miejscowoSci Cie!zkoWtl - Koloma; gmina Babosuwo; wojewOdzhllU 

mazuwiedcie. ProjektOWlllll ferma zoajduje Ii, w odIeglok:i okolo 3,5 km lUI p61nocny 

zacb6d od m. Baboszewo po poludniowej rtronie dregi Ciesu.owo Kolonil - Mystkowo 

(Zakpnik 'ff 1) 

1.1. Cd i ukrn opraC:OlI'lDia 

Niniej~ opracowanie oraz pr~ne prace terenowe majl!. lUI eelu: 

• okreSlenie wystwowania zwiercildla w6d podziemnych; 

• olrre$lenie kierunku sptywu wOd podziemnych; 

• okreSlenie wanmk6w gtunlOWO-wodnycll; 

• obticunie (2lISU inlittracji om przepIywu woo podziemnych; 

• udokumcntowanie pn:eprowathonych pm: terenowyeh i Jaboraloryjnycb. 

2. CHARAKTERYSTYKA TI:JU:NUPRAC 

2.1. Morfologl. i bydrografia 

Wedlug podrialu fuye7.00g~cznego J. Kondradiego (2002r.) term 

prudmiotowyeh pille z.aliczany jest do milioreg.ionu NlZin r6lnocnomawwieekich a w jego 

obr~ie do mezoregionu WYlfJCZyzny Plofl~kiej . 

Term prowadzonych prae w diwili obecnej jest zagospodarowany i !;tanowi uzytek 

rolniczy. 

Pod wzgl~em morfologicznym obsnr pm: jest stosunkowo pluki lekko zapadaj4(:y 

w kierunku poIudniowo wscllodnirn. R7..¢1l.I terenu prac b.ztaItuje lIi~ w gr.nicach - 104 m 

ILp.m. 
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BEDW 

Omawiany teren dreoowany jtS( ciekiem wodnym Dobrzya pr7.eplywaj .. cej 

na wschodniej gramcy dz.ialki nr 15 w odleglosci okolo 130 m od projektowanycb budynk6w 

chlewni i odprowadaj,eej $We wody w kiccunku wschodnim 

Na analizowanym t=ie osady Irzeci~owe pokryte SoIl ~ po~ utwor6w 

czwanor~owych 0 mi~:t.,wk.i okolo 7Om. 

Czwar1017~ reprezenlowany jest p~ kompleks glin. w kt6fyrn to wyslepu.je wci~ie 

croxyjne wypeInionc mlodszymi oSllda.mi wodoolodowcowymi 0T1IZ r.tCC1l1ymi 0 mi~ki 

okolo SO m i ;rgeoenli7.owanym ptubiegu NW-SE Cie$Zkowo - Babos:c.ewo - An:eliA 

Omawiana rynna erozyjna osi4ga ircdnill 5UfUk~ okolo 600 rn wypcIniona jest 

od gOry osadami holocenoomi wykmalconymi w ronnie piaskow drobnycb IIumusowycb 

pod kllwymi wyslwuje ciwy WlIfstwa glin ,iWtj~ okolo 2 m p_p_1. Ponitej zalegajll piaw 

drobnc i pylaste do ~kojci okolo 6 - 8 m p.p.t. pr7.eeilodu,te w ulWOry nieprwpus~ne 

wyk$Zlalc:one w postaci mulkOw ilastyt:h. S. to Ulwory powstale w koficowym dapie 

scdymentacji :twil,Zanej z zapelnianiem rynny erozyjnej ich miJPzMt wyoosi ok% 2 - 4 m. 

Poniiej wystC'PUje mi~ okolo 40 m kompleks utworow piasz.czystych, w kl6fych to wru 

ze wZlI)stem gJ~bokoSci zwi""sza si~ granul.cja. 

Na podstawie wykonanycb wierteL\ do maksymalnej gt~ko5c:i 4 m p.p.t. 

stwierdzono, t.e pod przypowierz.chniow, wantw, holoccilskich piask6w drobnych 

pr6cllnicz.nych onz piuk6w drobn}'(:h 0 grubo5ci okolo - 0,4 ~ 0.9 m wyst~jll. dula 

warstwa utworOw czwarton:t;dowyt:h - plejstO<:erlskkh 0 genezie l.&Stoi~owej 

wyksna.l(;Onycll furmic glin pylast}'(:b zalegaj,cych do gI~koSci - 1.2 - 1,7 m p.p.!. Ponit.ej 

do nieprzcwiettonej g!ebokoSci 4 m p.p.t. wyst~j, utwory piul£Zystc 0 zmienncj 

granull(;ji. W stropOwej ~5ci SIt to utwory rzeczne 0 grtlIIIIll(;ji piaslr.Ow drobnych 

pnee~ w osady wodnolodowoowe wykmalcooc w postaci piaskOw gnlbych orv. 

posp6lck., kt6rych SPI\BU do mak.syma/ncj gt(bokoSci wiercen nie osill8lli~u. 

()udow~ geologiCZIli\ III przedmiotowym tcrcnic prz.ecbtawkmo W 5pO$6b 

szcz.eg6l:owy na kartacll dokumentacyjnych w ZalqcmikM 111" -I • 

• 



2.3. Waruaki bydroaeoloclant 

WOO)' podziemne pi~ c;£wartorz¢owego twurL4. tu dwa poZlomy wodor>Oinc: 

po;ciom woo gruntowyc.h i poziom wgJ(bny. 

I'o:dom w6d ,l"1Inlo...,.cb wystwuje w obr¢ie piuk6w drobnyeb poc.hodzenia 

.. ~znego oraz UlwOmw wodnolodowOl.lwych. Mi~szost oSild6w wodonojny<;b po~omu 

gruntowego wadla. sirw: w gruica.ch okulo - 4 - 6 m. Zv.ierciadfo wody rna. cbarakter 

swobodny i JlIbilizuje!i(; n.l"?(:dncj - 102 m rtp m. 

Wody podziemne rega puiomu cllarakteryzujll; li(; sezonowyrn rytmcm zasilania. 

pocbodzll;.cego na drodze infiltracji z opadOw, gl6wnie w okresie TO%tOp6W wiosennycb. 

Po:r.iorn ten drenowany jest pnez lolcalne cieki powitf"tchniowe a. w obr(;bie orna..-ia.nego 

obsaru przez rzc.k(; Dobrzyc< sta.oowiII;ca. wschodnia. gnnic~ dzialki. 

Poziom w&lrbny jest to gt6wny poziom utytkowy posLadajll.CY zwierciadlo wody 

o charaktenc SIlbartezyjskim stabiliZllj¥c si(; na ~roej - IOJ,5 m n.p.rn. Mil¢szoiC 

want"')' wodoDoSncj w omawianym rejonie wynosi okolo - 35 m a wsp61czynnik filtracji 

Ie ro 0,0003 ....vs i spadku hydrauliC7.l1ym J .. 0,002. 

Na podstawie przcprowadz.onych sondowaD stw1erdzono, U na przedmiotowym 

lerenie pod wamwll. utw0r6w nieprzepuSZC7,.alnych wyksztaJcoD~ch w formie grin pyla.uych 

wyst~uje eio\8fa warstwa wodonosna poziomu w6d gruntowych 0 zwierciadle swobodnym. 

Forniary hydrogeologiczne wykazMy, :te 11& niniejszym terenie 5ptyw wOd 

podziemnych odb~wa sir w kierunku potudniowo - wschodnim w st~ cieku wodnego 

Dobr7.)'CII (ZaJo\Cl.oik Dr 2) 

W trakcie badail lerenowych W CT.erwcu. 2011r. USlabi!i7,.owane :lwierciadfo wody 

grunlOwcj Jtwierdl':ono na gI~ko5ci 2,14 + 1,62 m p.p.t. Ij. na ~n~ch - 102,8 ... 102.6 

n.p.m. natomiast TZ(dna zwierciadla wad)' w cieku Dobrzyca. wynosila 102,33 m n.p.m. 

Stan wOd pienvsz.cgo poziomu \YOdonoSDego uzaleiniony jesl beJ>:poSrOOnio 

00 wielk.oki opad6w Zasilanie wOd podziemnych pi~ czwarlorz¢owcgo odb~wa 

.i~ Dol drodr.e bezpoS=initj infiltr:l(:ji wOd opadowych i konlakt6w z Mldami 

powierLChniowymi. 
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fiEOIAJ 

Warunki hydrogcologiczne oraz bullowa gcologiczn& omaWlanego lerenu 

pnestawione zostaly D. pnt!oojacll w Zaltpnib fir 3. 

3. ZAKRES PRAC 

3.1. P~ce tt re.owe 

W dniu 28.06.20Ilr. na lercnit dzialki nr 73 wykonano 5 JoDdowan 0 gI~j 

ud 3,5 - 4 m p.p.t. Wicreenia wykonano 7.t¢3.Wtm 'l'CZllym a iell lokalizacj\, prud$llwiono 

w lalqcmihl nr 1. 

Podcw prac pobrano do analizy sitowtj 4 pr6bki grontu :. wantwy wodotdnej 

w ce41 oblieunia wspOIczynniu. filtracji. Wynilci anali:. sitowycll przcdstawiono 

w lDltpJliicu", J . 

Miejsca wykonania otwor6w sondujl\C)'cll zostaly WYl1lllc:one met~ domiarow 

prOSlok"tnych w dowil,Zllniu do najblibzyeh istniej~h obiekt6w. Po zakoiJczen.ju prac 

wszystkie otwory :.ostaIy Vliwe:lowane w odnit$ieniu do sieci reper6w w ukWIzie: 

u..eczywistym. 

3.2. Obliacnia bydf"OlCOlogicme: 

Wsp6kzynnik filtrlCji t jest miar" wudopnepuS7.CZlllooki oirodb skalnego. 

W:q>6Iczynnik filtracji dla warstwy wodooojnej oblicrony Z05taI na podstawie analizy 

uziamienia, wg Beyera: 

• dla piuk6w drobnycl! - poziom n.ad g!inoW)' 

k .. 8,2944 mid " 0,000096 mi. 

• dla piuk6w drobnYi'h - poziom pod g,!innwy 

k - 5,2704 mid - O,OOOO6Im1. 

• dla piask6w irednich 

k - 18,144 mid - 0,0002 1 mls 

• d1a posp6Iek 
k '" 3 I ,84 mid · 0,0006 mi. 
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Wyliczenie CZI.W pr~koki fillracji wykonano nil tt wroru: 

gdzie: 

J - wyrata spadek" hydrauli<:1;IIy Ij. r6tni~ wywkoki slup6w wody lub r6mi~ 

ci:inicfl ns !!ancj odleg1o$(;i, od~ Z IMJlY hydroizohips. 

gdzie: 

I\H - wywkoit slup6w wody; 

1- OOlegtoit, 

• J .. 0,2 '" 246 '" 0,0008 

dla piask6w iredni<:h: 

• V ~ 0,00021 • 0,0003" 0,000000168 mi. = 0,0 14 mid 

dla posp6Iek: 

• V .. 0,0006 ' 0,0008 " 0,00000048 mls " 0,041 mid 

v ...... O,027S mid 

Wartme V informuje 0 p~ki putplywu .... OOy w olOezeni" otworu badawcugo. 

Prl)' leoretycznym ulot.eoiu, te warunki geoiogiczne na caIym b!tdanym terenie ~ zblit.one 

mo.tna wylic:y~ cnts przeplywu wOOy w warstwie wodonoSnej d!a daoego obszaro W tyro 

przypadku. CZlIS len wynoIIi okolo 10 m1rok. 

Pnyjmuj~ te przepJyw w6d opadowych odbywa si~ r6wniet po ruopie utworOw 

niepr1.ep1lm;zllnych mozna obl iczyc szacunlcow", prtdkose migracji w6d .... warstwie 

~icrzchnio-...·ej w okmach wytilw bydrologicznycb.. ezyli po intemywnycb opadach 

lub IW10pach Sniegu, w ktOrycb 10 istnieje motliwo$(: pojawienia 5i,. w6d rnwieszonych. 

• V " 0.()()()()<)6 · O,OOO!". 0,000000077 mfs " 0,0066 mfd 

Pny tcor«ycz.nym zaioteniu, te warunki gcologiczne ns catym hadanym obsurze 

SlI. tbliwnc mM;na .... ylicryt CUll pn.epIywu wOO)' w wantwie piasl<6w drobooziamisty<:h 

oru humuwwyc.b 1,.a1egajIlC),ch 1\1 warstwie glin pylastych. 

, 



W Iym pnypadku C7.u ten wynns; okafo 0,066 mid. NlIety podkreiilic, tel jest to 

splywy sezonowe po oblilych opadach deszczu lub roZlopach Snicgu. 

W truiu:ie prt7WtJliunill prue ttnnow),clt ~ mriNri:'(H1fl "1$1gwt<Ylnitl "",d 

tawia:onJ'C,," na ~twie MIWo:In7w 1I~$tr.AI"J'C1r. 

Do wyJiczcnia e%lID p~a pionowego w strel'ie aeraCJL zastosowano 

zmodyfLkuwany wz6r Rindemana (Macioszu~1:.. 19'.>9), 1ct6Ty pnyjmuje po,lac: 

'. -
." W'- ' k' 

,.w" 
10 - aa.s pr~C7.ania pionowego przez stref-:: aeracji [dJ 

w. - wilgotno$t obj~okiowa [lJ 

0) - roc:ma infihracja efektywna [mid] 

k' _ wsp6lczynnik pionowej fihracji stlery aertlcji [mid] 

m. - mi~ ,tlery aeracji 

• COCUI( infiltracjo; efektyw~ wylicrono zc wroru 0)- p·w, gdzie: 

P - v.'ysokMt opadbw [mid] 

w - wskainilr. opad6w [I] 

wielkdt WY$Okoki opadow pr.tyjo:to ze §redniej 

wieloletniej P - 550 mmla" 0,55 mla - O 0015 mid 

• wal10ki wskainikl. opad6w w przyj(lo za Paz.dro, 1977; 

• wsp61czynnik pionowcj filtracji k' za Witczak, Adamczyk, 1994; 

• wsp61czynnik pionowej filtracji t' za Pieczynski, 1988. 

Ola wszystkich otworOw baclawczych ze wzgI¢u na bardw zbtit.ony profil 

Iilologicwy dokonano jeclncgo, u5rcdnionego obIiczcnia obmujll.ct rOmicc inJilllaeji 

w obItbie r60mych utworbw. 'tak dill. obliczcn prq-jtlo. 

• dJa warstwy piask6w drobnycb humusowycb Otl.Z piask6w drobnych (warstwa 

przypowier-"Chniowl) 0 5r"ednicj mi~.oki 0,66 m okres pionowego PfUS\C7lOia 

wynDsi: 

• 



0,66' 0,099 

'. -
'" (0,0015 ' O,2f ' 8,3 

'" 7,2[d} 

• dJa warstwy piukow drobnych i irednieh (pod g1inowycb) 0 mi~i 0,5 m: 

O,5.0:n 
I."" -,-_ ~ IO.l[dl 

""(O,OOIS~O,3t.II .7 

• dla v.'II'Stwy glin pylutych 0 ircdniej mi.zszo5ci 0,9 m 

0.9.0,42 
~- ~ 481[dJ 

J.j (0,00 15.0,05),.0,0864 

4=ie po zsulOOwaniu CT.lSU prU54.czania pion owego przez pov.cz.eg6lne warstwy 

OI~ujemy pr~koU; migracji piooowej W Itrcfie aengi: 

10-7,2+ 10,1 + 48 1 "' 498,Jld] 

Ze ~~u na bu~ gcologicznll oszacowane wartoki 54. w znacwq miene 

W'.alnniony od wyst~ania warstwy ekranujl\cej w postaci gtin pylastych, kt6rej 

wy5lwowanie stwierdzono we wszystkich sondowaniach. Z wylicW wynib., t.c czas 

prJ.eS¥7.ania wody pnu strefi\. aeruji do warstwy wodonoSnej wynosi 010:010 16 miesioey_ 

Nalety tutaj podkreSli~, te wylicwoe wanoki udpowiadaj, .,rzcczywistef ' pr¢koki 

prze8i\Czania si~ woo)', nie zaS pr(!dkoki przel\05UT1ia si~ fmntu zanieczyszczefl, ktbra jest 

uwu.e, ze wzgIQrlu na opOinienie. mniejsz.a i z tego powodu pojawienic si~ ewentualnego 

zanieczyvaenia w warstwic wodonomej powinoo wySlllPie pOiniej nit wynika 

to Z OWiCQwanego czasu doplywu wody. 

PkOPQZYCJA MONITORlNGU 

Ze wzgl(:du na nbezpiec«nie w6d podziemnych poziomu gruntowego paed 

slculkarni ewentualnej migracji nnieczylZCZei\ pochodz.ltcyeh z dzillllllnoki IIntroposenicmo::j 

proponuje sit; wykonanie sieei monitoringowej zlotonej z 4 piczometr6w :rlokalizowanych 

na dop/ywie ( I sot!.) 00lZ odptywie wOd gruntowych (J JZt.), 

, 



PTzedmiOIO>\-a sic<: monitorin8owa musi %OStaC wyk(Hl8Jla na podstawie Projek/u 

?rae GeolQ1(icmych _ zgodnic z obowU,zuil\CYmi przcpisami zawanymi IV US/aWie : dnia 

04.01./994r. Prtr,.'(} geologtc:ne j gOnlic-.e (testjedllOlity D:. U : 100j r. Nr 11S, poz. 1947). 

Pl'7:)'khduW\ \okalizllCj~ pncdstawiono w ZoIqcmiku nr 2. 

Propanu;c si~ prowad7.enie nasrWU;l,Cq!;u zakresu moniloringu w6d podzlemnych: 

• prowadz.enie ob5el'W8cji orglllloleplYC7.nej (barwa, ZlIpacb) wOd gruntowycb 

w piezometriach - I ru w miesi~; 

• prowadz.e:nic obserwacji poziomu zwierciadlll w6d w pierometriacll - jcden raz 

w miesi¥u. 

• kommlne badania labootofyjne wody z pielJ)rnrb'Ow I ru w mku 

w przypadku W7J"OSI:ll 5Iopnia zanicczyuezenia 2 razy do ro\w, 0TlU 

katdonu:owo, gdy ~gerowaC ~ 10 oblt!l'Wlcje organoIept)'O'l'le. 

• b~CIl dokumenlacj~ wynikow ~kicb okresowych obserwacji_ 

• pncdstawienie w Starosrwie Powiatowym w PlofIsku wynikOw obKrwal.:ji 

i badail ""TIlZ z wypIywIj.¥:ymi :z nich wnioskami w raportacb spor7.lldwtycb 

raz w roku (tub wedlug u1.godnien:z inspektorem). 

Badania Iaboratofyjne uwzg/¢niat powinny nast~.iIlce wskainiki fizyko -

chemic:me: odczyn (PH), przewodnosc eleklfOlitycznll wldeiw," ogOlny w~gicl urganiczny 

(OWO), ~ barwa, ZIIpach, twardo§t, zasado~ trtlcnialnok, minerali:w;:j~ og6ll1ll, 

UOI:yny, azotany, azot amonowy, fosforany, cblorki, t.elazo, mangan, wapim, magooz. potu. 

5. WNIOSKT 

• CcJem wykuoan)-ch pnc bylo okrdlenie budowy gcologic:znej 0[11. warunkow 

hydrogcologiexnycb w rejonie projektowancj budowy fermy Iuczu Irzody chlewnej 

na dzialce nr 15 w miejllCXlwoki Cienkowo- Kolonia. 

• Pierwsza warstwl w&! gruntowych zaiegl na ~bokoki - 1,6 - 2,1 m p.p.!. 

i oddzieluna jest utworami niepm:puszczalnymi wykl7.tatconymi IN formie glin 

pyJasrych 
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• Pi~ poziom wodonomy staoowi poziom w6d grunlowych, Jct6ty to nic jest 

poriomem uZytkowym wykorzystywanym gospocIan;w. 

• Drugi panom wodollOSny !la/lowi poriom wg";bny b¢l\cy wantw, UZyTkowa~ 

wykorzystyw~ prt-CZ uj~ic lPDillJlc slu7~ do zbion:zeso laopauywania ludoo!ici 

w ~ Niniejsza warstwa oddzicJona jcst utwomni nieprupuszczaInymi 

wyksztltlconymi w formie pyl6w i mulkow ilastych stanoW"i.\cycb w~ 

izolacyjllll.. 

• Z analiz ukladu hydroizoltips wyIIil:a, te splyw w6d grulllowych odbywa 

si~ w lcierunku potudniowo - wscbodnim w stron~ cicJru wOllnego Dobnyca 

i ewentualna migracja zanitc7.yszczen odbywaC si~ b¢zie zgudoic z kierunliem 

""~. 
• ObJiczenia hydrogcologiczne wyl:az.a.Iy, te pr.lcplyw w6d W WlIJ"Stwic wodonoincj 

wynoti 01:010 10 mfmlc, natomiast infiltracia w6d opadowych do warstwy 

w~j wynosi w pnyblifeniu 16 miesi~. 

• Na podstawie wylwnanych 5Ondowail na calym lerenic badail stwierdwllO 

wystWO .... -ania wlfJtwy i.l.Oluj~ w posaci glia pylasrycb w spos6b naturalny 

chron[~ nit.ej l~ watSt~ ~. Podcw: pnIC projebowych oraz 

na etapic budowy nalcty pamif,'laC, aby nie doprowadzit do przerwania ww. 

warstwy izolacyjnej i powstania okien hydro~l0gic2:nych, praz Jct6fe mote 

IlUIVit swobocIna migracja zanieczyuezen. 

• Ze W7.g1~u aa wyst~powanje nad warslw, izoluj",~ utwor6w prz.epusz.czalaych 

(piaski drobne oraz pWki humusowc) nalety wody opadowe om: odcitki 

technologiczne odprowad7.k do syslecw kanaliucyjncgo lub ;wnkoi(tego 

zbiornil:a. 

• W ninicjuej do/cumel!W;ji pr.zed$lawiollO proPOZYCJ~ ulot.eoia Aieci 

moniloringowcj oraz wsku.bwlri, co do organizacji i prowa~cnia badan 

moniloringowych ~owim W rejonic illn icj¥ych obiekt6w. Systcmatyczne 

prowadzenie obserwaeji pozwoli omslic rzetl.ywJsty wpIyw pn:edntiotowyth 

obielc16w na!llan w6d podziernnycll w rej<mic projektowancj inwcstycji. 

• Nalety zachoWIC Qslrotno6C i>Odu,as cbploalacji wszysl!cich obiekt6w zwif,Z&Oych 

z procesami hodowlauyl11i onz prowad:7.i~ monitoringu stanu lI'odowid • .1. opisany 

w ptJnkcie 4 niaiejszej dol:umentacji. 
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