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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. WSTĘP 
 

 

Operat został wykonany w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie 

z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.) na pobór wód 

podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody  

w m. Barczewko art. 389 punkt 1). 

Zgodnie z ww. ustawą w przypadku przedmiotu opracowania pozwolenie 

wodnoprawne wydaje Nadzór Wodny w Olsztynie ul. Partyzantów 1/2; 10-526 Olsztyn. 

Operat spełnia wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  

tekst jednolity w Dz.U. Poz. 624 z 2021 roku. 

 

2. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE 

POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU 
 

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest:  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Obrońców Warszawy 5 

11-010 Barczewo 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest Spółką, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000184204. 

 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE 

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem opracowania jest aktualizacja informacji i danych zawartych w operacie 

wodnoprawnym na pobór wód podziemnych i odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania 

wody w m. Barczewko, gm. Barczewo, woj. warmińsko - mazurskie. 

Celem oraz zakresem zamierzonego korzystania z wód jest pobór wód podziemnych           

z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą ujęcia dla potrzeb wodociągu gminnego 

zaopatrującego mieszkańców gminy w wodę do celów socjalno – bytowych                                         

oraz przeciwpożarowych.  
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Zasoby eksploatacyjne całego ujęcia w wysokości Q = 100 m3/h przy depresji s = 6 m, 

zostały wyznaczone w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Barczewko i zostały 

zatwierdzone przez Wojewodę Olsztyńskiego decyzją nr 230/76 z dnia 23.12.1976 r.  

(załącznik nr 2). Gminne ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych nr 1 oraz 

nr 2. Zasoby eksploatacyjne dla poszczególnych studni wynoszą: dla studni nr 1 na poziomie  

Q = 52 m3/h przy depresji s = 6,5 m, dla studni nr 2 Qe = 100,0 m3/h przy depresji s = 6 m. 

Zebranie, analiza i przedstawienie danych o istniejącym stanie urządzeń i gospodarowaniu 

wodą SUW w Barczewku, gmina Barczewo będzie podstawą do wszczęcia postępowania  

w sprawie udzielenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie 11 – 010 Barczewo  

przy ul. Obrońców Warszawy 5, jest użytkownikiem i właścicielem ujęcia zlokalizowanego  

na działce nr 322/2 oraz nr 323/2. Dotychczasowy pobór wód odbywa się na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego znak GŚ-III 6341.8.2012.WD z dnia 10.04.2012 r. z terminem 

obowiązywania do 10 kwietnia 2022 roku wydanego przez Starostę Olsztyńskiego 

(załącznik nr 1). 

 

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót 

 

Nie dotyczy.  

 

3.3 Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych 

 

Urządzenia służące do poboru wody. 

Pobór wody ze studni odbywa się za pomocą pomp głębinowych GB —60/18 kW, 

umożliwiających eksploatację ujęcia z wydajnością do 152 m3/h. Głębokość zawieszenia 

pomp wynosi ok. 32,0 m w otworze nr 1 i około 34,0 m w otworze nr 2. Ze studni woda 

poprzez rurociągi tłoczne jest doprowadzana do stacji wodociągowej. 

Rodzaj wodnych urządzeń pomiarowych. 

W obudowach studni są zamontowane są wodomierze MK80.  

W stacji wodociągowej zamontowany jest wodomierz śrubowy o średnicy 100 mm, 

służący do pomiaru wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom. Pokrywy głowic studni 

są zaopatrzone w otwory umożliwiające pomiar głębokości zwierciadła wody,  

a na przewodach tłocznych zainstalowane są kraniki pobiercze. 

Obudowy obu studni są wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m  

i głębokości ok. 1,8 m. Przykryte są płytami żelbetowymi z włazami i wywietrznikami. 

 

Użytkownik ujęcia prowadzi rejestr wskazań wodomierzy. Odczyty i rejestracje 

wskazań liczników dokonuje w regularnych odstępach czasu z częstotliwością  

nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc. Pozwala to na dokładne prześledzenie zużycia 

wody oraz wpływa na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

Monitorowanie częstotliwości odczytu wskazań wodomierzy oraz zapisywanie ich stanu  
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przy każdorazowym płukaniu filtrów służy Użytkownikowi do oceny funkcjonowania 

tych urządzeń oraz każdorazową wielkość zrzutu popłuczyn do odstojnika.  
 

Stosowanie znaków żeglugowych – nie dotyczy. Zakres przedmiotowego pozwolenia 

wodnoprawnego nie obejmuje znaków żeglugowych. 

 

3.4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli 

  

Studnia głębinowa nr 1 oraz budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowane  

są na działce nr 322/2 obręb Barczewko będącej własnością Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie (załącznik nr 16). 

Studnia głębinowa nr 2 lokalizowana jest na działce nr 323/2 stanowi własność 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie, ul. Obrońców Warszawy 5, 

11-010 Barczewo (załącznik nr 16) odpowiadającego za gospodarkę wodną na terenie 

gminy Barczewo.  

 

Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie, powiat olsztyński, województwo warmińsko-

mazurskie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której 100 procent udziałów ma gmina Barczewo. 

Zagospodarowanie stacji uzdatniania wody przedstawiono w załączniku nr 21. 

 

Badania leja depresji ujęte w analizie ryzyka dla gminnego ujęcia wód 

podziemnych w miejscowości Barczewko”, wykonanej w XII.2020 r. przez pracownię 

geologiczną „GEOXX” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Olsztynie, która  

została zatwierdzona przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

nie wykazały oddziaływania na nieruchomości w sąsiedztwie ujęcia wody. Wobec czego 

nie zachodzą przesłanki do wskazywania właścicieli tych nieruchomości jako strony 

postępowania w przedmiocie sprawy. 

W załączeniu pismo Znak: WIN-IV.7016.6.2020 Warmińsko – Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 marca 2021 r. zatwierdzające ww. analizę ryzyka  

dla ujęcia wody w Barczewku (załącznik nr 17). 

 

 

3.5. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych 
 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki,  

na których zlokalizowano studnie  wraz z działkami objętymi zasięgiem lejów depresji 

studni. 
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Zasięg (promień) leja depresji R obliczono dla studni wchodzących w skład 

analizowanego ujęcia w miejscowości Barczewko obliczono za pomocą wzorów 

empirycznych, według wzoru Sichardta: 

 

R = 3000 * s * √𝑘 

 

R – promień leja depresji [m], 

s – depresja na danym cyklu dynamicznym [m], 

k – współczynnik filtracji [m/s] 

 

Dla studni nr 1: R = 206 [m] 

Dla studni nr 2: R = 223 [m] 

Zasięg poszczególnych lejów depresji przedstawiono na rys. 1, rys. 2 oraz rys. 25.  

Studnia nr 1 i nr 2 pracują naprzemiennie. W związku z powyższym nie dochodzi 

do współdziałania studni i nakładania się na siebie lejów depresji. 

 

Tabela nr 1.  Działki w zasięgu leja depresji studni nr 1 

Lp. Numer ewid. działki 
Pow. 

działki[ha] 

Działka zlokalizowana  

w leju depresji: 

w całości/w części 

Nr Obrębu 

1. 322/2 0,20 w całości 0001 BARCZEWKO 

2. 323/2 0,05 w całości 0001 BARCZEWKO 

3. 323/3 0,0677 w całości 0001 BARCZEWKO 

4. 324/26 0,2219 w całości 0001 BARCZEWKO 

5. 324/10 0,3257 w całości 0001 BARCZEWKO 

6. 314/2 0,2374 w całości 0001 BARCZEWKO 

7. 321/2 0,77 w części 0001 BARCZEWKO 

8. 313 0,05 w całości 0001 BARCZEWKO 

9. 324/25 0,0580 w całości 0001 BARCZEWKO 

10. 324/17 0,0785 w całości 0001 BARCZEWKO 

11. 323/4 1,5999 w całości 0001 BARCZEWKO 

12. 324/3 2,5253 w części 0001 BARCZEWKO 

13. 324/4 14,06 w części 0001 BARCZEWKO 

14. 324/20 0,2436 w całości 0001 BARCZEWKO 

15. 314/1 0,81 w całości 0001 BARCZEWKO 

16. 324/23 0,0189 w całości 0001 BARCZEWKO 

17. 324/27 0,0107 w całości 0001 BARCZEWKO 

18. 324/28 0,0233 w całości 0001 BARCZEWKO 

19. 324/22 0,0456 w całości 0001 BARCZEWKO 

20. 324/19 0,1572 w całości 0001 BARCZEWKO 

21. 324/15 0,1937 w całości 0001 BARCZEWKO 

22. 324/16 0,1071 w całości 0001 BARCZEWKO 

23. 331/9 0,2671 w całości 0001 BARCZEWKO 

24. 331/7 0,0120 w całości 0001 BARCZEWKO 

25. 302/5 0,2007 w całości 0001 BARCZEWKO 

26. 302/4 0,17 w całości 0001 BARCZEWKO 

27. 302/2 0,1348 w całości 0001 BARCZEWKO 
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28. 302/3 0,1341 w całości 0001 BARCZEWKO 

29. 302/8 0,03 w całości 0001 BARCZEWKO 

30. 312 0,03 w całości 0001 BARCZEWKO 

31. 3103 2,21 w części 0001 BARCZEWKO 

32. 324/8 0,3130 w części 0001 BARCZEWKO 

33. 335/1 2,1688 w części 0001 BARCZEWKO 

34. 331/10 0,4593 w części 0001 BARCZEWKO 

35. 333/3 2,3773 w części 0001 BARCZEWKO 

36. 153/9 0,30 w części 0001 BARCZEWKO 

37. 153/10 0,26 w części 0001 BARCZEWKO 

38. 150/21 0,07 w części 0001 BARCZEWKO 

39. 150/19 49,9100 w części 0001 BARCZEWKO 

40. 803 0,3262 w części 0001 BARCZEWKO 

41. 804 0,5744 w części 0001 BARCZEWKO 

42. 154/8 5,6055 w części 0001 BARCZEWKO 

43. 301 5,47 w części 0001 BARCZEWKO 

44. 311 0,02 w części 0001 BARCZEWKO 

45. 302/6 0,1987 w części 0001 BARCZEWKO 

46. 302/7 0,1703 w części 0001 BARCZEWKO 

47. 317 2,01 w części 0001 BARCZEWKO 

48. 318 6,22 w części 0001 BARCZEWKO 

 

 
Rysunek 1 Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód dla studni głębinowej nr 1 

Źródło: [Geoportal powiatu olsztyńskiego] 
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Tabela nr 2. Działki w zasięgu leja depresji studni nr 2 

 

Lp. Numer ewid. działki 
Pow. 

działki[ha] 

Działka zlokalizowana  

w leju depresji: 

w całości/w części 

Nr Obrębu 

1. 322/2 0,20 w całości 0001 BARCZEWKO 

2. 323/2 0,05 w całości 0001 BARCZEWKO 

3. 323/3 0,0677 w całości 0001 BARCZEWKO 

4. 324/26 0,2219 w całości 0001 BARCZEWKO 

5. 324/10 0,3257 w całości 0001 BARCZEWKO 

6. 314/2 0,2374 w całości 0001 BARCZEWKO 

7. 321/2 0,77 w części 0001 BARCZEWKO 

8. 313 0,05 w całości 0001 BARCZEWKO 

9. 324/25 0,0580 w całości 0001 BARCZEWKO 

10. 324/17 0,0785 w całości 0001 BARCZEWKO 

11. 323/4 1,5999 w całości 0001 BARCZEWKO 

12. 324/3 2,5253 w części 0001 BARCZEWKO 

13. 324/4 14,06 w części 0001 BARCZEWKO 

14. 324/20 0,2436 w całości 0001 BARCZEWKO 

15. 314/1 0,81 w całości 0001 BARCZEWKO 

16. 324/23 0,0189 w całości 0001 BARCZEWKO 

17. 324/27 0,0107 w całości 0001 BARCZEWKO 

18. 324/28 0,0233 w całości 0001 BARCZEWKO 

19. 324/22 0,0456 w całości 0001 BARCZEWKO 

20. 324/19 0,1572 w całości 0001 BARCZEWKO 

21. 324/15 0,1937 w całości 0001 BARCZEWKO 

22. 324/16 0,1071 w całości 0001 BARCZEWKO 

23. 331/9 0,2671 w całości 0001 BARCZEWKO 

24. 331/7 0,0120 w całości 0001 BARCZEWKO 

25. 302/5 0,2007 w całości 0001 BARCZEWKO 

26. 302/4 0,17 w całości 0001 BARCZEWKO 

27. 302/2 0,1348 w całości 0001 BARCZEWKO 

28. 302/3 0,1341 w całości 0001 BARCZEWKO 

29. 302/8 0,03 w całości 0001 BARCZEWKO 

30. 312 0,03 w całości 0001 BARCZEWKO 

31. 3103 2,21 w części 0001 BARCZEWKO 

32. 324/8 0,3130 w części 0001 BARCZEWKO 

33. 335/1 2,1688 w części 0001 BARCZEWKO 

34. 331/10 0,4593 w części 0001 BARCZEWKO 

35. 333/3 2,3773 w części 0001 BARCZEWKO 

36. 153/9 0,30 w części 0001 BARCZEWKO 

37. 153/10 0,26 w części 0001 BARCZEWKO 

38. 153/5 0,0903 w części 0001 BARCZEWKO 

39. 150/21 0,07 w części 0001 BARCZEWKO 

40. 150/19 49,9100 w części 0001 BARCZEWKO 

41. 803 0,3262 w całości 0001 BARCZEWKO 

42. 804 0,5744 w części 0001 BARCZEWKO 

43. 154/8 5,6055 w części 0001 BARCZEWKO 

44. 301 5,47 w części 0001 BARCZEWKO 
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45. 311 0,02 w części 0001 BARCZEWKO 

46. 310 1,05 w części 0001 BARCZEWKO 

47. 302/6 0,1987 w całości 0001 BARCZEWKO 

48. 302/7 0,1703 w całości 0001 BARCZEWKO 

49. 317 2,01 w części 0001 BARCZEWKO 

50. 318 6,22 w części 0001 BARCZEWKO 

 

 
Rysunek 2 Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód dla studni głębinowej nr 2 

Źródło: [Geoportal powiatu olsztyńskiego] 

 

 

3.6. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  

w stosunku do osób trzecich 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

− wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody  

w m. Barczewko, 

− wypełniania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

− właściwej eksploatacji instalacji wodociągowej oraz urządzeń służących  

do uzdatniania wody, utrzymania jej w należytym stanie technicznym 

gwarantującym poprawne funkcjonowanie, 

− prowadzenia systematycznych zabiegów konserwatorskich na ujęciu, 

− prowadzenia systematycznych (co najmniej 1 raz w miesiącu) odczytów stanu 

wodomierza i rejestrowania ilości pobranej wody, 
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− kontrolowania jakości pobieranej wody, 

− trwałego ogrodzenie ujęcia oraz oznakowania terenu tablicami informacyjnymi; 

− wypełnienia warunków określonych w uzyskanych uzgodnieniach; 

− informowania zarządu zlewni Wód Polskich o planowanych zmianach w kwestii 

wykorzystywania studni oraz w przypadkach: 

 

 zamiaru jej likwidacji, 

 stwierdzenia znacznej zmiany zasobów eksploatacyjnych, 

 podjęcia decyzji o zaprzestaniu eksploatacji. 

 

Eksploatacją i konserwacją ujęcia wód podziemnych, stacji wodociągowej, strefą 

ochrony bezpośredniej, instalacją odprowadzania wód popłucznych oraz sieci 

wodociągowej zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie, 

ul. Obrońców Warszawy 5, 11-010 Barczewo, powiat olsztyński, województwo 

warmińsko – mazurskie, ze 100 % udziałem Gminy Barczewo. 

Właścicielem działek o numerach ewidencyjnych 322/2 oraz 323/2 położonych  

w miejscowości Barczewko, na której zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie wody  

oraz studnia głębinowa nr 1 i 2 jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Barczewie (załącznik nr 16 – uproszczony wypis z rejestru gruntów). Majątek,  

w oparciu o który Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. prowadzi działalność 

jest własnością gminy, udostępniony na podstawie aktu założycielskiego  

z dnia 1 października 2003 r. oraz Protokołu przekazania do eksploatacji  

z dnia 01.10.2013 r., jako prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem 

hydroforni o powierzchni użytkowej 235,62 m2 oraz dwoma studniami głębinowymi, 

położonymi w Barczewku na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 322/2  

i 323/2 o powierzchni 2500 m2 w obrębie Barczewko. Użytkownik ujęcia odpowiada  

za wszelkie szkody związane z realizacją nadanych uprawnień.  

Wobec powyższego nie występują obowiązki w stosunku do osób trzecich. 

Korzystanie z zasobów przedmiotowego ujęcia nie będzie naruszać praw i interesów 

innych użytkowników w zakresie poboru wody w związku, z czym użytkownik ujęcia 

zwolniony jest z obowiązku w stosunku do osób trzecich w postępowaniu 

wodnoprawnym. 
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4. OPIS URZĄDZENIA WODNEGO 
 

4.1. Lokalizacja ujęcia wody, w tym podstawowe parametry 

charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego 

lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu 

ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych  

oraz położenie za pomocą współrzędnych geograficznych 

 

Teren, na którym zlokalizowane są urządzenia stacji uzdatniania wody położony 

jest w miejscowości Barczewko, obręb Barczewko, w gminie Barczewo, w powiecie 

olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Wieś Barczewko położona  

jest przy szosie Barczewo – Dywity w odległości ca 7 km od Barczewa. 

Ujęcie wody znajduje się na działkach o nr ew. 322/2; 323/2, obręb Barczewko  

o powierzchni ok. 0,25 ha określone współrzędnymi geograficznymi  

oraz w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: 

53o50’43,94’’ – szerokości północnej, 2000 X: 5968339.05 

20o35’59,8’’ – długości wschodniej. 2000 Y: 7473671.14 

Studnia głębinowa nr 1 zlokalizowana jest na działce o nr ew. 322/2, obręb 

Barczewko określona współrzędnymi geograficznymi w geodezyjnym układzie 

odniesienia PL-ETRF2000: 

53o50’43,19’’ – szerokości północnej, 2000 X: 5968315.81 

20o35’58,83’’– długości wschodniej, 2000 Y: 7473653.17 

Studnia głębinowa nr 2 zlokalizowana jest na działce o nr ew. 323/2, obręb 

Barczewko określona współrzędnymi geograficznymi w geodezyjnym układzie 

odniesienia PL-ETRF2000: 

53o50’42,77’’ – szerokości północnej, 2000 X: 5968302.82 

20o35’59,33’’– długości wschodniej, 2000 Y: 7473662.25 

a miejsce zrzutu oczyszczonych wód popłucznych współrzędnymi:  

N: 53°50'44.86'' szerokości północnej i E: 20°36'0.06'' długości wschodniej; 

Układ współrzędnych odniesienia PL-ETRF2000 X: 5968367.42 i Y: 7473675.97 

 

Lokalizację ujęcia przedstawiono na załączniku nr 21.  

 

4.2. Opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,  

w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz podstawowe parametry 

urządzeń wodnych 

 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Barczewko w gminie Barczewo odbywa 

się poprzez dwie eksploatowane studnie głębinowe nr 2 oraz nr 1 ujmującej wody 

podziemne czwartorzędowe jako główne źródło wody zlokalizowane w obrębie  

wsi Barczewko poprzez magistralę wodociągową. 



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

 Barczewo, SIERPIEŃ 2021 14 

 

Ujęcie wód podziemnych z otworów czwartorzędowych składa się z dwóch studni 

głębinowych o numerach l i 2. 

Zdolność eksploatacyjna ujęcia wg badań hydrogeologicznych wynoszą: 

 

Studnia nr 2 –  

Q = 100,0 m3/h, przy depresji S = 6,0 m,  

Głębokość studni 60,5 m. Do eksploatacji ujęto pierwszą 

czwartorzędową warstwę  wodonośną występującą  

w interwale głębokości od 16,5 do 60,5 m p.p.t. zbudowaną 

z piasków drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych, 

piasków gruboziarnistych z domieszką żwirów oraz żwirów 

z domieszką piasków. Zwierciadło wód podziemnych  

ma charakter napięty i stabilizuje się na głębokości 10,6 m. 

Studnia nr l –  

Q = 52,0 m3/h, przy depresji S = 6,5 m,  

Głębokość studni 64,0 m. Do eksploatacji ujęto pierwszą 

czwartorzędową warstwę wodonośną występującą  

w interwale głębokości od 15,0 do 64,0 m p.p.t. wykształconą 

w postaci piasków drobnoziarnistych z domieszką 

otoczaków. Zwierciadło wód podziemnych ma charakter 

napięty i stabilizuje się na głębokości 10,5 m. 

Zasoby eksploatacyjne całego ujęcia – Q = 100,0 m3/h, przy depresji S = 6 m, 

zatwierdzone przez Wojewodę Olsztyńskiego decyzją  

nr 230/76 z dnia 23.12.1976 r. (załącznik nr 2) 

Pobór wody ze studni odbywa się za pomocą pomp głębinowych GB-60/18 kW, 

które umożliwiają eksploatację ujęcia z wydajnością do 152 m3/h. Głębokość zawieszenia 

pomp wynosi ok. 32,0 m w otworze nr l i ok. 34,0 m w otworze nr 2. 

Ze studni woda poprzez rurociągi tłoczne jest doprowadzana do stacji 

wodociągowej. 

 

Tabela nr 3. Dane techniczne i technologiczne studni: 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 
 Numer studni 

1  2 

1. Rok budowy rok 1972 1976 

2. Głębokość m p.p.t. 64,0 60,5 

3. Rura cembrowa średnica cale D = 18’’ D = 20’’18’’ 

4. Filtr – średnica cale 14’’ 11 3/4 

5. Długość części roboczej filtra m 1,82 24,9 

6. Ujęty poziom wodonośny m p,p.t. 15,0 – 64,0 16,5 – 60,5 

7. Wydajność eksploatacyjna m3/h 52,0 100,0 

8. Depresja m 6,5 6,0 

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu nr 1 przedstawiono w załączniku nr 3, 

otworu nr 2 przedstawiono w załączniku nr 4. 
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4.3. Określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wody 
 

Pomiar ilości pobranej wody odbywa się za pomocą wodomierzy zainstalowanych 

na przewodzie wody uzdatnionej za zbiornikiem hydroforowym.  

W obudowach studni są zamontowane są wodomierze MK 80.  

W stacji wodociągowej zamontowany jest wodomierz śrubowy o średnicy  

100 mm, służący do pomiaru wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom. Pokrywy głowic 

studni są zaopatrzone w otwory umożliwiające pomiar głębokości zwierciadła wody,  

a na przewodach tłocznych zainstalowane są kraniki pobiercze. Obudowy obu studni  

są wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1,5 m i głębokości ok. 1,8 m. Przykryte  

są płytami żelbetowymi z włazami i wywietrznikami. 

Użytkownik ujęcia prowadzi rejestr wskazań wodomierzy. Odczyty i rejestracje 

wskazań liczników dokonuje w regularnych odstępach czasu z częstotliwością  

nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc. Pozwala to na dokładne prześledzenie zużycia 

wody oraz wpływa na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

Monitorowanie częstotliwości odczytu wskazań wodomierzy oraz zapisywanie ich stanu  

przy każdorazowym płukaniu filtrów służy Użytkownikowi do oceny funkcjonowania 

tych urządzeń oraz każdorazową wielkość zrzutu popłuczyn do odstojnika.  

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie jako podmiot 

korzystający ze środowiska prowadzi aktualizowaną ewidencję zawierającą informacje  

o ilości i jakości pobranej wody podziemnej. Opłatę za pobór wód podziemnych ustala 

właściwy Zarząd Zlewni będący jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

 

5. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYM POZWOLENIEM 

WODNOPRAWNYM 
 

5.1. Charakterystyka odbiornika ścieków objętym pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wody popłuczne ze stacji wodociągowej odprowadzane są do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej, poprzez podczyszczenie w osadnikach popłuczyn, które składają 

się z czterech studni betonowych o średnicy 1,5 m. Ścieki spod chloratora podczas 

chlorowań, jedynie w sytuacji skażenia bakteriologicznego, odprowadzane są także  

do osadników popłuczyn, a następnie istniejącą siecią kanalizacji deszczowej DN 300  

do rowu melioracyjnego B – 1 i dalej do rzeki Pisy. 

Do płukania filtrów wykorzystywana jest woda z 2 studni. Płukanie odbywa się 

w ciągu 2 dni — po 3 filtry dziennie, 2 razy w tygodniu. Każdy filtr jest płukany 

pojedynczo w czasie 5 minut z intensywnością 10 1/sek./m2.Wody zużyte na płukanie 



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

 Barczewo, SIERPIEŃ 2021 16 

 

filtrów w ilości 3,0 m3/dobę odprowadzane są do studni z kręgów betonowych o średnicy 

1,5 m i o pojemności czynnej (bez części osadowej) 6,2 m3. 

Czas przetrzymywania ścieków w osadniku 24 godziny. Po oczyszczeniu  

z zawiesiny łatwoodpadającej, ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej,  

a następnie rowem melioracyjnym B-1 do rzeki Pisy w km 13+900 oraz jez. Wadąg  

w km 13+400. 

Bezpośrednim odbiornikiem wód popłucznych jest studnia o rzędnej 115.29  

na kanalizacji deszczowej KD 300, która zlokalizowana jest na działce nr 324/10, obręb 

0001 Barczewko o długości około 22 m od stacji uzdatniania wody, przedstawiona  

na pomiarze geodezyjnym powykonawczym (załącznik nr 22). Właściciel przedmiotowej 

nieruchomości, tj. osoba fizyczna (małżeństwo) (załącznik nr 15), wyraził zgodę  

na odprowadzanie wód popłucznych do kanalizacji deszczowej DN 300 w granicach jego 

działki. 

Aktem notarialnym Repertorium A Nr 2687/2019 z dnia 09.09.2019 r. 

współwłaściciele nieruchomości oznaczonej nr geod. 324/10 o pow. 0,3257 ha, położonej 

Barczewko, gmina Barczewo, powiat olsztyński, woj. warmińsko – mazurskie ustanowili 

nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Barczewie polegającą na: 

a) prawie do korzystania z działki oznaczonej nr geod. 324/10 w zakresie 

posadowionych urządzeń popłucznych (cztery komory popłuczne  

wraz z kolektorem i studnią o rzędnych 115.29 zlokalizowaną na kolektorze 

deszczowym KD 300),  

b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń, o których mowa  

w pkt a) powyżej, 

c) prawie do korzystania z działki oznaczonej nr geod. 324/10 obciążonej w zakresie 

niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania 

awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji o których mowa w pkt a) powyżej, 

wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem  

przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie oraz przez 

wszystkie podmioty i osoby, którymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Barczewie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.  

Miejscem poboru próbek wód popłucznych do badań skuteczności oczyszczania 

jest studnia o rzędnych 115.29 zlokalizowana na kolektorze deszczowym KD 300 

odprowadzająca oczyszczone w osadniku wody popłuczne do studzienki inspekcyjnej  

na działce gruntowej nr 324/10. Próbki do badań stężenia zanieczyszczeń w ściekach 

odprowadzanych do odbiornika należy pobierać metodą uproszczoną stale z wylotu 

rurociągu oczyszczonych wód popłucznych do studzienki inspekcyjnej na działce 

gruntowej nr 324/10, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku. 
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Do studni o rzędnych 115.29 zlokalizowanej na kolektorze deszczowym KD 300, 

następnie do rowu B-1 wprowadzane są ścieki o stężeniach zanieczyszczeń niższych  

niż wartości dopuszczalne określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu  

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019,  

poz. 1311 z późn. zm). W załączeniu przykładowe wyniki badań wód popłucznych  

z ujęcia wody w Barczewku z roku 2021 oraz 2020 (załącznik nr 14). 

 

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że skład odprowadzanych wód 

popłucznych nie powoduje obniżenia jakości wód w zbiorniku wód powierzchniowych, 

z uwagi na parametry ścieków oczyszczanych odpowiadających normom.  

Przy zachowaniu dopuszczalnych wielkości wskaźników zanieczyszczeń i stosunkowo 

niewielką ilość odprowadzanych ścieków oddziaływanie zanika w miejscu  

ich wprowadzania, zatem nie mają negatywnego wpływu na wody powierzchniowe  

i podziemne. 

 

Miejsce zrzutu oczyszczonych wód popłucznych oraz miejsce poboru wód popłucznych 

określono współrzędnymi:  

N: 53°50'44.86'' szerokości północnej i E: 20°36'0.06'' długości wschodniej; 

W geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 –  X: 5968367.42 i Y: 7473675.97 

 
Rysunek 3 Miejsce poboru  wód popłucznych wraz z określenie współrzędnych geograficznych 

Źródło: [Geoportal powiatu olsztyńskiego] 
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5.1 Położenie oraz charakterystyka środowiska geograficznego 
 

Według Kondrackiego gminne ujęcie wód podziemnych w miejscowości 

Barczewko pod względem fizjograficznym położone jest w obrębie podprowincji 

Pojezierza Wschodniobałtyckie, makroregionie Pojezierze Mazurskie, mezoregionie 

Pojezierze Olsztyńskie. 

Pod względem geomorfologicznym omawiany obszar zlokalizowany  

jest w obrębie niewielkiego sandru otoczonego przez rozległą równinę zastoiskową. 

Średnia roczna wielkość opadów waha się w zakresie od 550 do 650 mm.  

Obszar położony jest w obrębie zlewni 3-go rzędu rzeki Wadąg.  

Spływ wód powierzchniowych z obszaru ujęcia odbywa się na południe, w kierunku 

jeziora Wadąg. 

 

5.2 Warunki geologiczne 
 

Na podstawie objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 

Jeziorany w skali 1 : 50 000 (załącznik nr 24) dostępnej na geoportalu Państwowej Służby 

Geologicznej dokonano charakterystyki budowy geologicznej omawianego terenu.  

Opis warunków geologicznych oparto na materiałach opracowanych w grudniu 2020 r. 

przez pracownię geologiczną GEOXX. Sp. z o.o. Sp. k. „Analiza ryzyka dla gminnego 

ujęcia wód podziemnych w miejscowości Barczewko”. 

Analizowany obszar położony jest na obszarach syneklizy perybałtyckiej. 

Podłoże krystaliczne zalegające na głębokości ok. 1900 m przykrywają osady kambru, 

ordowiku, syluru i permu o miąższości kilkuset metrów. Pokrywa osadowa triasu, jury  

i kredy nie przekracza miąższości 1100 m. Podłożem dla osadów kenozoicznych  

są utwory węglanowe kredy górnej, zalegające na rzędnej ok. 170 m p.p.m. wykształcone 

w postaci wapieni i gez marglistych, miejscami piaszczystych. 

Do osadów paleogeńsko-neogeńskich zaliczono piaskowce bardzo 

drobnoziarniste i drobnoziarniste kwarcowo-glaukonitowe. Eocen to piaski glaukonitowe 

o miąższości ok. 40 m. Utwory oligocenu reprezentowane są przez piaski kwarcowo-

glaukonitowe, mułowce glaukonitowe, piaski bardzo drobnoziarniste i mułki piaszczyste, 

mułowce i mułki piaszczyste oraz piaski drobno- i średnioziarniste glaukonitowo-

kwarcowe. Całkowita miąższość osadów oligoceńskich wynosi ok. 70 - 116 m.  

Utwory mioceńskie budują piaski i mułki z węglem brunatnym oraz mułki piaszczyste  

i iły. Osady pliocenu to iły i mułki pstre z wkładkami węgla brunatnego o miąższości  

do ok. 50 m. 

Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez osady glacjalne  

i wodnolodowcowe zlodowaceń najstarszych, południowopolskich, środkowopolskich  

i zlodowacenia Wisły. Ich miąższość generalnie nie przekracza 100 - 120 m. Do osadów 

zlodowaceń najstarszych zaliczono gliny zwałowe przykryte piaskami i żwirami 

wodnolodowcowymi. Ich miąższość osiąga ok. 60 m. Zlodowacenia południowopolskie 

to trzy kompleksy glin zwałowych z rozdzielającymi je utworami zastoiskowymi  

i rzecznymi o łącznej miąższości wahającej się od 20 do ponad 80 m. Osady interglacjału 
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wielkiego tworzą piaski i mułki rzeczno-jeziorne zlokalizowane na głębokości 30 - 90 m 

n.p.m. Ich miąższość nie przekracza 50 m. Pozostałościami zlodowaceń 

środkowopolskich są dwa lub trzy kompleksy glin i piasków zwałowych oraz osady 

wodnolodowcowe, rozdzielane osadami zastoiskowymi reprezentowanymi przez mułki, 

iły i piaski mułkowate. Łączna miąższość utworów zlodowaceń środkowopolskich 

zawiera się w przedziale od 20 do 50 m. Utwory interglacjału eemskiego znajdują się  

w głębokich i wąskich rozcięciach i zbudowane są z piasków rzecznych. Zlodowacenie 

Wisły pozostawiło po sobie jeden kompleks glin zwałowych oraz osady pochodzenia 

wodnolodowcowego, akumulacji szczelinowej i czołomorenowej. Wyróżniono tutaj 

poziom osadów wodnolodowcowych o miąższości ok. 20 m, który przykryty jest glinami 

zwałowymi oraz osadami akumulacji szczelinowej. 

Osady holocenu reprezentowane są przez torfy, gytie, mułki rzeczne i namuły. 

 

Aktualne rozpoznanie budowy geologicznej w podłożu analizowanego obszaru 

wynosi 64,0 m p.p.t. i nie osiąga spągu utworów czwartorzędowych. 

 

 

 

Na podstawie przekroju hydrogeologicznego z kart otworów wiertniczych 

(załącznik nr 3, załącznik nr 4) stwierdzono, że w profilu osadów na omawianym terenie 

dominują utwory od średnio do bardzo dobrze przepuszczalnych, które przykryte  

są cienką warstwą utworów słabo przepuszczalnych tj.: glin. 

 

Szczegółowy profil geologiczny otworu 1 

0,0 – 0,3 m gleba piaszczysta 

0,3 – 6,0 m glina zwałowa, c. żółta, zwarta  

6,0 – 9,0 m żwir z domieszką otoczaków, ok. 15 %, suchy 

9,0 – 15,0 m glina zwałowa, szara, zwarta 

15,0 – 64,0 m piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi otoczakami, j. szary, nawodniony 

Swobodne zwierciadło wody w otworze stabilizuje się na wysokości 10,5 m p.p.t. 

 

Szczegółowy profil geologiczny otworu 2 

0,0 – 0,2 m gleba piaszczysta 

0,2 – 4,0 m piasek drobnoziarnisty, żółty 

4,0 – 5,0 m glina pylasta, rdzawo-brązowa 

5,0 – 7,0 m żwir z domieszką piasku 

7,0 – 10,5 m piasek różnoziarnisty z dużą ilością żwiru i otoczaków 

10,5 – 16,5 m glina zwałowa z głazikami, c. szara, zwarta 

16,5 – 20,0 m żwir z piaskiem 

20,0 – 22,0 m piasek gruboziarnisty z domieszką żwiru, szary 

22,0 – 34,0 m piasek średnioziarnisty, z pojedynczymi żwirkami 

34,0 – 60,5 m piasek drobnoziarnisty, szary 

Swobodne zwierciadło wody w otworze stabilizuje się na wysokości 10,6 m p.p.t. 
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Rysunek 4 Mapa głównych zbiorników wód podziemnych, opublikowana przez 

PSH 

Źródło: [Zasoby Państwowej Służby Hydrologicznej] 

 

 

 

Pod względem ochrony wód podziemnych gminne ujęcie wód podziemnych  

w miejscowości Barczewko zlokalizowane jest w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Olsztyn (213), co wskazuje rys. 4. 

 

 

Analizowane ujęcie znajduje się na obszarze o wysokim stopniu zagrożenia 

podziemnego użytkowego poziomu wodonośnego – obecność ognisk zanieczyszczeń  

na terenach o niskiej odporności poziomu głównego. Otwór wiertniczy, w którym ujęto 

czwartorzędowy poziom wodonośny. Pod względem jakości wód zaklasyfikowano  

je do klasy III, czyli jakość zła, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania,  

co wskazuje rys. 5. 
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Rysunek 5 Lokalizacja ujęcia wody w Barczewku na tle mapy hydrogeologicznej Polski zagrożenia i z jakością wód 

podziemnych głównego poziomu użytkowego (GPU) 

Źródło: Strona internetowa [http://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/mhp/gupw/mapy/mhpgupw0139pg.jpg] 

 

Stan wód podziemnych, wg. Inspektoratu Ochrony Środowiska, zarówno pod 

względem chemicznym jak i ilościowym określono jako dobry, co przedstawia rys. 6. 
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Rysunek 6 Mapa stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Źródło: Strona internetowa [http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/#] 

 

 

 

5.3. Ilość pobieranych wód podziemnych – obliczenia 

Ujęcie wody w Barczewku, zapewnia zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb mieszkańców 

wsi Barczewko. 

 
Rysunek 7 Liczba osób na terenie miasta i gminy Barczewo w latach 2004 – 2020 

Źródło: [Opracowanie własne] 
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Produkcję wody oraz ilość wody dostarczonej do odbiorców (w tym gospodarstwom 

domowym, zbiorowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym), według prowadzonego 

rejestru, przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela nr 4. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2011 Tabela nr 5. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2012 

 

Tabela nr 6. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2013 Tabela nr 7. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2014 
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Tabela nr 8. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2015 Tabela nr 9. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2016 

 

 

Tabela nr 10. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2017 Tabela nr 11. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2018 
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Tabela nr 12. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2019 Tabela nr 13. Produkcja i sprzedaż wody w roku 2020 

 

 

Ujęcie wody zaopatruje około 164 budynków, 553 mieszkańców w miejscowości 

Barczewko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody, zapotrzebowanie wody do celów socjalno – bytowych  

w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca wynosi: Qjednostkowe = 150 [l/dobę] 

n – liczba osób zaopatrywanych w wodę [osoba] 

Qdśr – średnie dobowe zapotrzebowane na wodę [l/d] 

Qdśr = 553 * 150 = 82 950 l/d = 83 m3/d 

Qdmax – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na dobę [l/d] 

Nd – współczynnik dobowej nierównomierności rozbioru wody – 1,5 

Qdmax = Nd * Qdśr = 1,5 * 83 m3/d = 124,5 m3/d 

Qhmax – maksymalne godzinowe zapotrzebowane na wodę użytkową [l/h] 

Nh – współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody – 3 

τ - liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby, [h/d]; τ = 24 [h/d] 

Qhmax = Nh * 
Qdmax

τ
 = 3 * 

124,5

24
 = 15,6 m3/h 
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5.4. Wyniki pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych  

 

Analizując ostatnie dziesięciolecie największa produkcja wody wystąpiła w ostatnich 

latach 2015 – 2020, szczególnie w roku 2018 (rys. 8) w ilości 209,0 m3/d. Przedstawiona produkcja 

wody na ujęciu w Barczewku z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową zapotrzebowania  

na wodę. W chwili obecnej SUW Barczewko jest jedynym źródłem wody dla mieszkańców  

wsi Barczewko. 

 

Rysunek 8 Produkcja wody z SUW Barczewko na przestrzeni ostatnich 10 lat 

Źródło: Opracowanie własne 

Roczna produkcja wody podziemnej waha się w szerokim zakresie do 76 300 m3,  

zaś uśredniony pobór roczny z ostatnich 10 lat to 50 000 m3/rok. Średnia ilość wyprodukowanej 

wody z ostatnich lat wynosi 140 m3/d (rys. 8). Biorąc pod uwagę dane zawarte na rys. 8, ok. 98 % 

miejscowości Barczewko zaopatrywanych jest w wodę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Barczewie oraz z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na wodę, do obliczeń 

przyjęto dane z I półrocza 2021 r. – 43 250 m3/6 m-cy, tj. 86 500 m3/ a, powiększone o wzrost  

ok. 27 % zapotrzebowania na wodę na kolejne lata tj. 109 500 m3/a. Zgodnie z obliczeniami pobór 

wody kształtuje się w następującej ilości: 

Qdśr = 300 m3/d 

Qdmax = 300 x 1,5 = 450 m3/d 

Qhmax = 56 m3/h 

Aktualne średnie zapotrzebowanie na wodę, wynikające z analizy produkcji  

oraz sprzedaży wody w ostatnich latach wynosi 300 m3/dobę i 109.500 m3/rok. 
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5.5. Określenie w m3 ilości pobieranej wody, w tym dla wód podziemnych 
maksymalną ilość m3 na sekundę, maksymalną ilość m3 na godzinę, średnią 
dobową oraz maksymalną roczną 

Zgodnie z obliczeniami w punkcie 5.4. zapotrzebowanie na wodę średnie dobowe, 

maksymalne dobowe nie przekracza maksymalnego poboru w rozpatrywanym okresie.  

W celu zabezpieczenia ciągłości dostawy wody do gospodarstw domowych, możliwości 

czasowych wyłączeń eksploatacyjnych SUW w celach remontowych oraz w celu zapewnienia 

zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych Spółka w najbliższym czasie wykona 

połączenie SUW Barczewko z SUW Barczewo poprzez sieć magistralną DN 160 PVC.  

Mając na uwadze powyższe, a także z uwagi na rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na wodę 

(rys. 9) przyjęto wielkość poboru wody na poziomie 109,5 tys. m3/rok, tj.: 

 

Qdśr = 300 m3/d – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę; 

Qdmax = 1,5 * 300 m3/d = 450 m3/d – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę; 

Qhmax = 56,3 m3/h – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie; 

Qsek.max = 
56,3 m3/h

3600
 = 0,01564 m3/sek. = 15,64 l/sek. – maksymalna ilość m3 na sekundę; 

Qa.śr = 300 m3/d * 365 d = 109.500,0 m3/rok – średnie roczne zapotrzebowanie na wodę. 

Qa.max = Qdmax * 365 d = 450 m3/d * 365 d = 164.250,0 m3/rok – maksymalne roczne 

zapotrzebowanie na wodę. 

 

 

5.6. Określenie w m3 ilości zrzutu ścieków: maksymalną ilość m3 na sekundę, 

maksymalną ilość m3 na godzinę, średnią dobową oraz maksymalną 

dobową i roczną 
 

Ilość odprowadzanych popłuczyn rejestrowana jest na podstawie wskazań 

wodomierzy DN 100 – woda zużyta na cele technologiczne (płukanie filtrów).  

Płukanie filtrów odbywa się dwa razy na tydzień. Przy eksploatacji ujęcia  

ze średnią wydajnością 200 m3/d ilość powstających popłuczyn w procesie płukania 

filtrów wyniesie: 

Qdśr = 8,0 m3/d 

Qdmax = 9,6 m3/d 

Qamax = 3.504,0 m3/rok 

Qsek.max = 0,0001 m3/sek. = 0,1 l/sek. 
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5.7. Określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13,  

na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług 

wodnych  wody podziemne lub powierzchniowe 
 

Zgodnie z art. 272 ust. 13 Prawo Wodne „jeżeli podmiot obowiązany  

do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe 

do różnych celów lub potrzeb, jest obowiązany zapewnić odrębny pomiar ilości wody 

pobieranej do tych celów lub potrzeb”. 

Zakład wody podziemne wykorzystuje do celów realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

mieszkańców miejscowości Barczewko,  potrzeb gospodarczych oraz do potrzeb 

zabezpieczenia p.poż. Wykorzystuje również na potrzeby technologiczne urządzeń 

uzdatniających w stacji i płukania sieci wodociągowych.  

 
Rysunek 9 Liczba osób na terenie miasta i gminy wraz ze wzrostem osób przyłączonych do sieci wodociągowej ( %) 

Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Stopień zwodociągowania odbiorców na terenie gminy w stosunku do wszystkich 

mieszkańców gminy stanowi 98,5 %. Natomiast na podstawie danych statystycznych 

Vademecum Samorządowca 2020 dla gminy miejsko – wiejskiej Barczewo 

zwodociągowana jest na poziomie 99,9 % - dotyczy zabudowy istniejącej. 

 

5.8. Określenie zakresu prowadzonych pomiarów jakości pobieranej wody 
w stanie surowym 

 

ZWiK prowadzi badania jakości pobieranej wody surowej ze studni  

z częstotliwością 1 raz w roku, w zakresie parametrów fizykochemicznych tj.: barwa, 

zapach, mętność, smak, odczyn pH, żelazo ogólne, mangan, przewodność  

oraz parametrów bakteriologicznych. Badania winny być wykonywane przez 

akredytowane laboratorium. Wyniki badań są analizowane, a w przypadku stwierdzenia 

istotnych zmian jakości wody w stosunku do badań wcześniejszych, spółka podejmuje 

natychmiastowe działania zmierzające do ustania niepożądanych zmian w jakości wody, 

informując o powyższym właściwy organ inspekcji sanitarnej w Olsztynie. 
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5.9. Określenie jakości pobieranej wody 
 

Wodę surową eksploatowaną przez studnię nr 1 oraz studnię nr 2 cechuje 

podwyższona zawartość związków żelaza oraz manganu. W związku z niezadowalającą 

jakością woda na ujęciu gminnym w miejscowości Barczewko poddawana  

jest uzdatnianiu. Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.  

Bliższą charakterystykę wody pod względem fizyko – chemicznym  

oraz bakteriologicznym przedstawia tabela nr 14. 

 

 
Rysunek 30 Zmienność stężenia manganu w wodzie surowej z ujęcia wód podziemnych na przestrzeni ostatnich lat 

Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Porównując wyniki badań wody podziemnej z SUW z wynikami wody z roku 

1972 (data powstania studni nr 1) oraz z roku 1976 (data powstania studni nr 2) 

stwierdzono m.in. tendencję wzrostową stężenia manganu, które w latach 2014, 2016, 

2017, 2019 osiągnęło 2-krotnie wyższy poziom niż w latach 70-tych (rys. 10).  

Średnie stężenie manganu w latach 2009 – 2021 wyniosło 0,341 mg/l.  

 

 
Rysunek 41 Zmienność stężenia żelaza w wodzie surowej z ujęcia wód podziemnych na przestrzeni ostatnich  lat 

Źródło: [Opracowanie własne] 
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Biorąc pod uwagę wyniki badań wody podziemnej z ostatniego dziesięciolecia 

zaobserwowano tendencję malejącą stężenia żelaza. W roku 2020 osiągnęło ekstremalną 

wartość ok. 10,5 mg/l, natomiast w pozostałych latach kształtuje się na wyrównanym 

poziomie ok. 4,0 mg/l, co stanowi wartości porównywalne do okresu powstania studni  

nr 1 i nr 2, tj. do roku 1972/1976. Średnie stężenie żelaza w latach 2009 – 2021 wyniosło 

ok. 5,5 mg/l.  

Żelazo w wodzie podziemnej pochodzi głównie z wymywania tego pierwiastka 

ze skał i może dochodzić do kilkudziesięciu mg/dm3, jednak najczęściej występuje  

w stężeniu do 6 mg/dm3, co potwierdzają dane przedstawione na rys. 11. 

 

 
Rysunek 52 Zmienność stężenia jonu amonowego w wodzie surowej z ujęcia wód podziemnych na przestrzeni  

ostatnich lat 

Źródło: [Opracowanie własne] 

 

Średnie stężenie jonu amonowego wyniosło ok. 0,4 mg/l i jest niewiele wyższe 

do stężenia (0,34 mg/l) z roku 1976 (data powstania studni nr 2). Osiągnięte wartości 

niepokojąco oscylują w pobliżu 0,50 mg/l (maksymalnej wartości akceptowanej dla wód 

do picia), co może być skutkiem szeroko pojętej działalności rolniczej człowieka. 

Obserwuje się również dużą zmienność zawartości amoniaku. Na przestrzeni lat 2009 – 

2021 stężenie jonu amonowego wykazuje tendencję wzrostową (rys. 12). 

  

Należy wziąć pod uwagę fakt, że na stacji uzdatniania wody mieszane są wody  

z obu studni. W zawiązku z powyższym, nie jest możliwe jednoznaczne określenie stanu 

jakościowego wody podziemnej z każdej studni osobno.  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz w tabeli nr 14 zestawiono dostępne 

wyniki badań wody surowej z ujęcia gminnego w miejscowości Barczewko. 

Woda na ujęciu nie budzi zastrzeżeń pod kątem zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych (tabela nr 14). 
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Tabela nr 14. Zestawienie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody 

podziemnej (woda surowa) z ujęcia gminnego w miejscowości Barczewko 
 

 
 

Jakość wody surowej z SUW Barczewko z roku 2021 udokumentowana została  

w załączniku nr 9, natomiast z roku 2020 w załączniku nr 13. 

Jakość ujmowanej wody czystej w roku 2021 określono na podstawie analizy 

fizykochemicznej i bakteriologicznej wykonanej na próbie wody pobranej  

dnia 02.03.2021 r. (raport z badań nr 0341/M,W/2021 z dnia 08.03.2021 r. – załącznik  

nr 9) oraz pobranej dnia 24.03.2021 r. (raport z badań nr 0443/M,W/2021  

z dnia 26.03.2021 r. – załącznik nr 9); pobranej dnia 23.06.2021 r. (raport z badań  

nr 1034/M,W/2021 z dnia 28.06.2021 r. – załącznik nr 8); pobranej dnia 15.07.2021 r. 

(raport z badań nr 1211/W/2021 z dnia 20.07.2021 r. – załącznik nr 7)  wykonanych przez 

akredytowane laboratorium (Nr AB 1128) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Olsztynie oraz pobranej dnia 16.08.2021 r. (Sprawozdanie 

HK.9020.5.191.2021 z badań wody z dnia 20.08.2021 r. – załącznik nr 6) wykonanych 

przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. 
 

Jakość ujmowanej wody czystej w roku 2020 określono na podstawie analizy 

fizykochemicznej i bakteriologicznej wykonanej na próbie wody pobranej dnia 

23.06.2020 r. (raport z badań nr 0943/M,W/2020 z dnia 29.06.2020 r. – załącznik nr 12) 

oraz pobranej dnia 17.02.2020 r. (raport z badań nr 0416/M,W/2020 z dnia 27.02.2020 r. 

– załącznik nr 13) oraz pobranej dnia 04.03.2020 r. (raport z badań nr 0491/M,W/2020  

z dnia 09.03.2020 r. – załącznik nr 13); wykonanych przez akredytowane laboratorium 

st. Nr 1 st. Nr 2

1972 1976 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lp. Badane cechy 
Jednostaka 

miary

1

Ogólna liczba 

mikroorganizmów w 

22°C

[jtk/1ml] – – – – – – – – – – 12 0 19 19

2 Miano coli 50 100 – – – – – – – – – – – –

3
Liczba bakterii  grupy 

coli
jtk/100 – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0

4
Liczba bakterii 

Escherichia coli
jtk/100 – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0

5 Entarokoki jtk/100 – – 0 – – – – – – – 0 – 0 0

6 Barwa mg/1 Pt – – 47 93 36 18 22 18 20 12 9 9 24 9

7 Mętność NTU – – 48,97 43,2 15,43 2,45 2,42 2,3 2,4 13,8 10 1,9 5,4 11

8 Smak – – z1S(żel.) żel żel. akc z12słodki z2 słodki z1(słodki) n.b z0 - z0 –

9 Zapach – – z1R Z1R Z1R Z1R z2R z0 Z3G(H2S) z2G Z2R (żel.) Z3G(H2S) z3G (H2S) z2G (H2S)

10
Stężenie jonów 

wodoru (pH)
pH 7 7 7,23 7,31 7,13 7,28 7,23 7,19 7,28 7,3

7,2 w temp. 

24,1◦C
7,4

7,3 w temp. 

23,4◦C

7,2 w temp. 

22,2◦C

11
Przewodniość 

elektryczna
µS/cm – – 659 679 669 662 666 670 658 665

665 w temp. 

24,9◦C
650

651 w temp. 

25,1◦C

667 w temp. 

24,8◦C

12 Mangan w latach 2010 - 2021µg/l 0,25[mg/l] 0,2[mg/l] 310 340 278 250 150 524 536 476 252 453 280 245

13 Żelazo w latach 2010 - 2021µg/l 3,0[mg/l] 3,0[mg/l] 9250 12050 4080 3940 4650 4080 4330 3630 3930 4370 10500 4220

14
Stężenie jonu 

amonowego
mg/l – 0,34 0,489 0,451 0,398 0,273 0,44 0,37 0,49 0,43 – – – –

15 Stężenie chlorków mg/l 7 10 – – – – – – – – – – – –

16 Stężenie siarczanów mg/l 12 16 – – – – – – – – – – – –

17 Sucha pozostałość mg/l – – – – – – – – – – – – – –

Badania fizykochemiczne

Badania mikrobiologiczne

Rok wykonania badania

wyniki badań

SUW BARCZEWKO

WYNIKI BADAŃ

woda surowa przed filtrami
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(Nr AB 1128) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie  

oraz pobranej dnia 31.08.2020 r. (Sprawozdanie HK.4020.5.146.2020 z badań wody  

z dnia 07.09.2020 r. – załącznik nr 11) oraz pobranej dnia 29.06.2020 r. (Sprawozdanie 

LBŚiŻ-OBW/384z/2020 z badania próbki wody z dnia 13.07.2020 r. oraz Sprawozdanie 

L/OBŻ-9051.3/47w/z/2020 z badania próbki wody z dnia 07.07.2020 r.– załącznik nr 10) 

wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. 

 

Na podstawie badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych pobranych prób 

wody czystej ujęcia Barczewko i poddanych badaniom w laboratorium analitycznym 

PWiK w Olsztynie przeprowadzonych w roku 2020 oraz 2021 (wyniki badań w załączeniu 

– zał. 12, zał. 13, zał. 7, zał. 8, zał. 9), stwierdzono przydatność wody do spożycia przez 

ludzi. Świadczy to o skuteczności i sprawności działania urządzeń uzdatniających wodę 

zamontowanych na stacji uzdatniania wody. 

Dodatkowo po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranych prób wody 

uzdatnionej w różnych punktach sieci wodociągowej obsługiwanej przez ujęcie 

Barczewko przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie w ramach 

monitoringu kontrolnego z sieci wodociągowej w Barczewku stwierdzono przydatność 

wody do spożycia (w załączeniu sprawozdanie z badań Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie – zał. 6, zał. 11).  

Woda ujmowana z SUW Barczewko w zakresie badanych parametrów  

pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom 

sanitarnym określonym w załącznikach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Charakterystykę jakościową wody przedstawiono poniżej, w której zestawiono 

wyniki analiz wraz z podaniem dopuszczalnych wartości regulowanych 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
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Tabela nr 15. Zestawienie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody podziemnej z roku 2021 po uzdatnieniu z ujęcia gminnego w miejscowości Barczewko 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość otrzymana 

przez PWiK w 

Olsztynie w dniu 

02.03.2021 r. 

(załącznik nr 9) 

Wartość 

otrzymana przez 

PWiK w 

Olsztynie w dniu 

23.06.2021 r. 

(załącznik nr 8) 

Wartość otrzymana przez 

Sanepid w Olsztynie w dniu 

16.08.2021 r. 

(załącznik nr 6) 

Wartość dopuszczalna 

parametryczna 
wg Rozp. M.Z. z dn. 07.12.2017 

r. Dz.U. 2017 poz.2294 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość 

otrzymana przez 

PWiK w 

Olsztynie w dniu 

15.07.2021 r. 

(załącznik nr 7) 

Wartość dopuszczalna 

parametryczna 
wg Rozp. M.Z. z dn. 07.12.2017 

r.  Dz.U. 2017 poz.2294 

Sieć pkt 1 Sieć pkt. 2 

Badania fizyko – chemiczne Badania fizyko – chemiczne – badania rozszerzone / parametry grupy B 

Barwa mg/l Pt 11 12 9 10 

akc przez konsumentów  

i bez nieprawidłowych 

zmian. Zalecany zakres 
wartości do 15 

Stężenie 

azotynów 
µg/l < 0,05 0,50 

Mętność NTU 0,30 0,78 < 0,5 < 0,5 

akc przez konsumentów  

i bez nieprawidłowych 
zmian. Zalecany zakres 

wartości do 1,0 

Stężenie 

azotanów 
µg/l 1,5 50,0 

Zapach 
z0(akc)-

z5 
z0 z0 z0 z0 Akc 

Stężenie 

fluorków 
mg/l 0,33 1,5 

Smak 
z0(akc)-

z5 
z0 z0 z0 z0 Akc 

Stężenie 

chlorków 
mg/l 5,9 250 

Przewodnictwo elektr. właściwa 

w 250C 
µS/cm 657 w temp. 24,7 0C 

660 w temp. 

24,9 0C 
668 663 2500 

Stężenie 

siarczanów 
mg/l 32,4 250 

pH pH 7,3 w temp. 22,2 0C 
7,2 w temp. 23,6 

0C 

7,6 w temp. 

20,7 0C 

7,7 w temp. 

21,1 0C 
6,5 – 9,5 

Dodatkowe badania chemiczne w zakresie parametrów grupy B, tj.: 

CHROM, KADM, MIEDŹ, NIKIEL, OŁÓW, SÓD ARSEN, BOR,  

Stężenie jonu amonowego mg/l – <0,013 –  0,50 RTĘĆ, GLIN, SELEN, ANTYMON, CYJANKI OGÓLNE,  

Σ PESTYCYDÓW, Σ THM, Σ TRICHLOROETENU  

I TETRACHLOROETENU, Σ WWA, BENZO(A)PIREN, BENZEN 

zostały przedstawione w załączniku nr 5. 

Żelazo ogólne µg/l 23 279 –  200 

Mangan µg/l 32 74 –  50 

Indeks nadmanganianowy mg/l O2 – 1,49 –  5,0     

Badania mikrobiologiczne      

Ogólna liczna mikroorganizmów 

w temp. 220C 
jtk/1 ml 25 31 4 0 Bez niepraw. zmian 

    

Obecność i liczba bakterii grupy 

coli w 360C po 24 h 
jtk/100 ml 0 0 0 0 0 

    

Obecność i liczba bakterii 

Escherichia coli – w 360C po 24 h 
jtk/100 ml 0 0 0 0 0 

    

Liczba Enterokoków 

(paciorkowce kałowe) 
jtk/100 ml 0 0 0 0 0 

    

 

 



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

                                                                Barczewo, SIERPIEŃ 2021                                                                                                     34 

 

Tabela nr 16. Zestawienie wyników badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody podziemnej z roku 2020 po uzdatnieniu z ujęcia gminnego w miejscowości Barczewko 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość 

otrzymana 

przez PWiK w 

Olsztynie w dniu 

17.02.2020 r. 

(załącznik nr 13) 

Wartość otrzymana 

przez PWiK w 

Olsztynie w dniu 

23.06.2020 r. 

(załącznik nr 12) 

Wartość 

otrzymana przez 

Sanepid w 

Olsztynie w dniu 

31.08.2020 r.  

(załącznik nr 11) 

Wartość dopuszczalna 

parametryczna 

wg Rozp. M.Z. z dn. 

07.12.2017 r. Dz.U. 2017 

poz.2294 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość otrzymana 

przez PWiK w 

Olsztynie w dniu 

23.06.2020 r. 

(załącznik nr 10) 

Wartość 

dopuszczalna 

parametryczna 

wg Rozp. M.Z. z 

dn. 07.12.2017 r.  

Dz.U. 2017 poz.2294 

Badania fizyko – chemiczne 
Badania fizyko – chemiczne – badania rozszerzone / parametry 

grupy B 

Barwa mg/l Pt 7 13 15 

akc przez konsumentów  

i bez nieprawidłowych 

zmian. Zalecany zakres 

wartości do 15 

Stężenie 

azotynów 
µg/l <0,010 0,50 

Mętność NTU 0,19 0,80 0,87 

akc przez konsumentów  

i bez nieprawidłowych 

zmian. Zalecany zakres 

wartości do 1,0 

Stężenie 

azotanów 
µg/l 2,19 50,0 

Zapach z0(akc)-z5 z0 z0 z0 Akc 
Stężenie 

fluorków 
mg/l 0,31 1,5 

Smak z0(akc)-z5 z0 z0 z0 Akc 
Stężenie 

chlorków 
mg/l – 250 

Przewodnictwo elektr. właściwa 

w 250C 
µS/cm 

680 w temp. 

25,10C 

554 w temp. 

25,00C 
657 2500 

Stężenie 

siarczanów 
mg/l 27,6 250 

pH pH 
7,2 w temp. 

23,5 0C 

7,7 w temp. 23,4 
0C 

7,3 w temp. 19,3 
0C 

6,5 – 9,5 

Dodatkowe badania chemiczne w zakresie parametrów grupy B, 

tj.: CYJANKI WOLNE, BOR, ARSEN, CHROM, KADM, 

MIEDŹ, NIKIEL, OŁÓW, SÓD, BENZEN, Σ THM, 

Stężenie jonu amonowego mg/l – <0,013 – 0,50 Σ TRICHLOROETENU I TETRACHLOROETENU, 

BENZO(A)PIREN, Σ WWA, Σ PESTYCYDÓW oraz RTĘĆ, Żelazo ogólne µg/l 39 22 – 200 

Mangan µg/l 75 / 27* 17 – 50 
GLIN, SELEN, ANTYMON zostały przedstawione  

w załączniku nr 10. 
Indeks nadmanganianowy mg/l O2 – 1,37 – 5,0     

Badania mikrobiologiczne     
Ogólna liczna mikroorganizmów 

w temp. 220C 
jtk/1 ml 13 36 0 Bez niepraw. zmian 

    

Obecność i liczba bakterii grupy 

coli w 360C po 24 h 
jtk/100 ml 0 0 0 0 

    

Obecność i liczba bakterii 

Escherichia coli – w 360C po 24 h 
jtk/100 ml 0 0 0 0 

    

Liczba Enterokoków 

(paciorkowce kałowe) 
jtk/100 ml 0 0 0 0 

    

* Wynik poprawiony, wartość otrzymana przez PWiK w Olsztynie z dnia 04.03.2020 r.     
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5.10. Opis urządzeń służących do uzdatniania wody 

Ujęcie składa się z dwóch studni eksploatacyjnych o numerach 1 i 2 które pracują 

przemiennie. Teren ujęcia ogrodzony i zagospodarowany jako trwały użytek zielony. 

Woda z ujęcia po uprzednim uzdatnieniu przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze 

mieszkańców wsi Barczewko. 

 
Pobór wody ze studni odbywa się za pomocą pomp głębinowych typu GB-60/18 

kW, umożliwiających eksploatację ujęcia z wydajnością do 152 m3/h. Głębokość 

zawieszenia pomp: ok. 32,0 m (studnia nr 1) i ok. 34,0 m (studnia nr 2).   

Woda ze studni poprzez pompy głębinowe dalej poprzez rurociągi tłoczne 

doprowadzana jest do stacji wodociągowej i podawana jest na urządzenia uzdatniające: 

odżelaziacze D=1500 mm do hydroforów D=1500 mm, a następnie do sieci 

wodociągowej. 

W chwili obecnej woda wymaga uzdatnienia. Uzdatnienie polega na poddaniu  

jej dwustopniowej filtracji poprzez złoża kwarcowe i uaktywnione. Przed filtracją woda 

jest napowietrzana sprężonym powietrzem. Prędkość filtracji wody ze studni nr 1 oraz 2 

wynosi 9,6 m/h. Przed filtracją woda jest napowietrzana sprężonym powietrzem.  

 

 
W budynku stacji uzdatniania wody (SUW) zainstalowane są następujące urządzenia: 

− odżelaziacze o średnicy 1500 mm – 6 szt. 

− hydrofory o średnicy 1500 mm – 2 szt. 

− aeratory o średnicy 400 mm – 6 szt. 

− sprężarka WAN-K – 1 szt. 

− chlorator C-51 – 1 szt. 

 

W związku z powyższym woda surowa poddawana jest dwustopniowej filtracji. 

W stacji uzdatniania wody znajdują się filtry ciśnieniowe – które pracują jako 

odżelaziacze,  sześć aeratorów, dwa zbiorniki hydroforowe, sprężarka i wodomierze  

do pomiaru ilości pobranej wody. Woda surowa ze studni tłoczona jest pompami 

głębinowymi do aeratora poprzedzającego odżelaziacz, gdzie przez 60 sek.  

jest napowietrzana powietrzem doprowadzanym ze sprężarki. Woda po napowietrzeniu 

w aeratorze przepływa przez filtry, na którym prowadzone jest odżelazianie.  

Płukanie filtrów odbywa się mieszaniną wodno-powietrzną wody surowej  

i sprężonego powietrza. Popłuczyny odprowadzane są przewodem kanalizacyjnym  

do czterokomorowego odstojnika wód popłucznych, z których każdy posiada średnicę 

wewnętrzną 1,5 m. Z odstojnika popłuczyny odpływają kolektorem kanalizacyjnym  

do rowu melioracyjnego. 

Skład odprowadzanych wód popłucznych odpowiada wymaganiom określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
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oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm). 

Uzdatniona woda gromadzona jest w hydroforze, skąd siecią rozprowadzana jest 

do okolicznych odbiorców. Pomiar uzdatnionej wody odbywa się przy pomocy 

wodomierzy zainstalowanych na rurociągu wody uzdatnionej za zbiornikiem 

hydroforowym. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia bakteriologicznego stosuje się w stacji 

chlorator C-51. Środkiem do dezynfekcji wody jest roztwór podchlorynu sodu. 

 

 

5.11.  Najbliższe wody powierzchniowe 
 

Działki nr 322/2 oraz 323/2, na których zlokalizowane jest ujęcie gminne  

w Barczewku, znajduje się ok. 0,75 km na północny-zachód od rzeki Pisy, która płynie 

ze wschodu na zachód. Spływ wód powierzchniowych odbywa się w kierunku jeziora 

Wadąg. Kontakt hydrauliczny cieku wodnego i warstw wodonośnych jest utrudniony 

przez istnienie nadkładu z warstw słabo przepuszczalnych. 

 

 

5.12. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz 
pobieranej wody 

Podstawą do określenia ilościowo-jakościowej kontroli laboratoryjnej  

jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294): 

a/ Zakres analiz laboratoryjnych pobieranej wody: 

Harmonogram pobierania próbek wody do badań jakości wody ustala się  

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B – zgodnie  

z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia wykonywanych w ramach wewnętrznej kontroli 

jakości wody przez ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie oraz wykonywanych przez Powiatową 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną zgodnie z planem działania zatwierdzonym na dany 

rok kalendarzowy. 

b/ Częstotliwość prowadzenia badań jakości wody: 

− nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, gdy nie wystąpią 

okoliczności mogące spowodować zmiany jakości wody, 

−  każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę 

jakości wody, szczególnie jej pogorszenie. 

Próbki należy pobierać każdorazowo po usunięciu awarii lub przeprowadzeniu 

konserwacji urządzeń i wykonywać wówczas monitoring kontrolny.  



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

 Barczewo, SIERPIEŃ 2021 37 

 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakościowych zgodnie  

z załącznikiem nr 3 ww. rozporządzenia: 

⎯ Monitoring kontrolny - ustalenie częstotliwości zależy od właściwego 

państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak  

nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla parametrów grupy A, 

⎯ Monitoring przeglądowy - Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego 

państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak  

nie rzadziej niż 1 próbka na 2 lata dla parametrów grupy B 

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka ustala harmonogram pobierania próbek wody  

do badań w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sposób, 

aby terminy badania przez PPIS i ZWiK były równomiernie rozłożone w czasie. 

c/ Punkt poboru wody 

Pobór próbek wody z urządzeń wodociągowych uwzględnia miejsca pozwalające na ocenę 

skuteczności procesu uzdatniania zgodnie z zapisem § 6 pkt. 6 ww. rozporządzenia. 

Spółka wykonuje pobór próbek wody ze stałych punktów czerpalnych, zwanymi punktami 

zgodności, zlokalizowane na sieciach wodociągowych w Gminie Barczewo, które 

corocznie uzgadniane są z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Olsztynie. 

 

 

5.13. Terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje 
się sezonową zmiennością 

 

Nie dotyczy. Działalność wykonywana w sposób ciągły, przez cały rok. 

 

 

5.14. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych 

wód w stanie pierwotnym 
 

Zakład prowadzi pomiary całkowitej ilości pobranej wody wodomierzem 

zamontowanym na rurociągu tłocznym w hydroforni. Rejestrowanie pobieranej wody – 

minimum raz w miesiącu. 

Zakład wykonuje badania fizyko – chemiczne i bakteriologiczne jakości wody  

w stanie pierwotnym z ujęcia wody oraz prowadzi systematyczny monitoring kontrolny 

i przeglądowy jakości wody, z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), tj. z częstotliwością  

dwa razy na rok w zakresie parametrów odpowiadających monitoringowi kontrolnemu 

oraz jeden raz na dwa lata w zakresie parametrów odpowiadających monitoringowi 

przeglądowemu, przy czym punkt poboru ustala się z właściwym Państwowym 

Inspektorem Sanitarnym. 
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6. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA 
WODAMI DORZECZA I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD 
REGIONU WODNEGO, PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM 
SUSZY ORAZ KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

 

6.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoły 

obejmujący części dorzeczy międzynarodowych w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, 

który administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 
Rysunek 63 Graficzne odwzorowanie granic obszaru dorzecza Pregoły 

Źródło: [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Pregoły (Dz.U. 2016 poz. 1959)] 

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły zatwierdzono  

na posiedzeniu Rady Ministrów 18 października 2016 r. (Dz.U., poz.1959), w którym 

przedstawiono charakterystykę jednolitych części wód podziemnych.  

 

I. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych 

 

Plan gospodarowania wodami podziemnymi ustala następujące główne cele 

środowiskowe: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 
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3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 

Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizyko-chemicznych  

wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia jak i skażenie). 

 
Rysunek 74 JCWPd na obszarze dorzecza Pregoły 

Źródło: [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Pregoły (Dz.U. 2016 poz. 1959)] 

 

1) Jednolita część wód podziemnych 

a) Europejski kod JCWPd – PLGW700020 

b) Nazwa JCWPd – 20  

2) Lokalizacja:  

a) Region wodny – region wodny Łyny i Węgorapy 

b) Obszar dorzecza:  

− Kod – 7000  

− Nazwa – obszar dorzecza Pregoły  

c) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie  

d) Ekoregion – Równiny Wschodnie (16)  

3) Ocena stanu: 

a) Ilościowego – dobry 

b) Chemicznego - dobry 

4) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona  

5) Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – brak  

6) Uzasadnienie derogacji: brak 
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Charakterystykę JCWPd 20 przedstawia załącznik nr 23 niniejszego opracowania. 

Wraz z korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi powoduje to, że obszar regionu 

wodnego Łyny i Węgorapy jest zasobny w wody podziemne. Jednakże stopień  

ich wykorzystania jest tutaj niewielki i nie przekracza 10 %. Zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania wynoszą 1 048 000 m3/d. Obecnie wykorzystywane  

jest 8,1 % dostępnych zasobów. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód podziemnych, celem 

środowiskowym będzie utrzymanie obecnego dobrego stanu ilościowego i chemicznego 

wód. Pobór wód z ujęcia nie przekraczający wyznaczonych zasobów eksploatacyjnych 

nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych. 

 

II. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych 

 

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły główne cele 

środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zostały oparte głównie  

na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko – chemicznych, 

biologicznych i  hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód 

powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym 

wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody. 

 

 
Rysunek 85 JCWP na obszarze dorzecza Pregoły 

Źródło: [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Pregoły (Dz.U. 2016 poz. 1959)] 

 

1) Jednolita część wód powierzchniowych 

c) Europejski kod JCWP – PLRW70001858445929 

d) Nazwa JCWP – Kanał Dobrąg z jeziorem Dobrąg 

e) Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) – SW2015 

f) Typ JCWP – Potok nizinny żwirowy (18)  
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2) Lokalizacja:  

e) Region wodny – region wodny Łyny i Węgorapy 

f) Obszar dorzecza:  

− Nazwa – obszar dorzecza Jarftu, Pregoły, Świeżej 

g) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie  

3) Status – naturalna część wód 

4) Ocena stanu:  

a) Cel środowiskowy stan lub potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny 

b) Chemicznego – dobry stan chemiczny 

5) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona  

6) Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – brak  

7) Uzasadnienie derogacji: brak 

 

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

chemicznego wód. Dla naturalnych części wód celem jest osiągnięcie co najmniej 

dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód –  

co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w celu osiągnięcia dobrego 

stanu/ potencjału konieczne jest dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

chemicznego. 

Dla obszaru objętego postępowaniem wodnoprawnym stan wód określony  

jest jako dobry. Celem środowiskowym dla JCWP jest utrzymanie dobrego stanu 

ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Przedmiotowe korzystanie z wód  

nie będzie negatywnie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. 

 

 

6.2. Warunki korzystania z wód regionu wodnego 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał  

w dniu 3 kwietnia 2015 r. Rozporządzenie nr 6/2015 w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz.U.2015, poz.1409)  

oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

W Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz.U. 2017, poz.42), 

które określają szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych 

celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczenia 

w korzystaniu z wód. 

Przy przedmiotowym ujęciu pobór wód podziemnych będzie realizowany  

do wielkości ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych. 

Ujmowanie wód ze studni głębinowych nie będzie pogarszać elementów fizyko – 

chemicznych wód podziemnych ani nie będzie zagrażać osiągnięciu celów 

środowiskowych określonych w JCWPd. 
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6.3. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym 

 

Celem nadrzędnym planu zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie 

potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. W świetle tak sformułowanego 

celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP (Plan Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym) przyjęto 3 cele główne, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka 

powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Celom głównym przypisano łącznie 13 celów 

szczegółowych, a także powiązano z nimi 71 rodzajów działań. 

W dniu 18 października 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 

Pregoły (Dz. U. 2016, poz. 1813). Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)  

są dokumentami planistycznymi opisującymi aktualny stan ochrony 

przeciwpowodziowej oraz zawierającymi katalog działań mających na celu redukcję 

ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych. 

W regionie wodnym Łyny i Węgorapy wyznaczono 1 ONNP o powierzchni  

20,2 km2. Powierzchnia ta stanowi około 0,3% powierzchni całego regionie wodnym  

oraz około 0,01% powierzchni Polski. Długość rzek objętych ONNP w regionie wodnym 

wynosi 168 km, natomiast długość rzek rozpatrywanych w WORP (wstępna ocena 

ryzyka powodziowego) 209 km. 

 

 

 
Rysunek 96 ONNP (Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi) dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy 

 

Źródło: [Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły] 
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Powierzchnia obszarów objętych 

niskim prawdopodobieństwem 

wystąpienia powodzi w regionie 

Wodnym Łyny i Węgorapy wynosi 

16,7 km2, co stanowi 0,2  % 

powierzchni całego obszaru. Tereny  

o średnim prawdopodobieństwie 

wystąpienia powodzi (Q1%) zajmują 

około 15 km2 , czyli 0,2% powierzchni. 

Natomiast obszary o wysokim 

prawdopodobieństwie wystąpienia 

powodzi (Q10%) zajmują około  

10 km2 , co stanowi zaledwie 0,1% 

powierzchni całego regionu wodnego. 

 
Rysunek 107 Szczegółowa lokalizacja ONNP 

przedstawiona na mapie regionu wodnego Łyny i 

Węgorapy 

 
Rysunek 118 Mapa zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

 Barczewo, SIERPIEŃ 2021 44 

 

Zgodnie z mapą obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi na obszarze 

dorzecza Pregoły zawartą w w/w planie, przedmiotowa stacja uzdatniania wody  

w Barczewku leży poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi  

i jego eksploatacja nie narusza ogólnych postanowień Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym.  

 

6.4. Program ochrony wód morskich 
 

Zgodnie z Aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

ograniczenie zrzutów, niedostarczenie oczyszczonych ścieków, przyczynia się w szerszej 

skali przestrzennej i czasowej do poprawy jakości wód morskich, w tym ograniczenia  

ich eutrofizacji co wpływa pozytywnie na stan siedlisk morskich i gatunków. 

Zakres zamierzonego korzystania z wód polegającego na poborze wód 

podziemnych oraz odprowadzeniu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody  

w m. Barczewko, nie narusza w żaden sposób ustaleń obowiązującego ,,Krajowego 

programu ochrony wód morskich". 

 

6.5. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

 

W dniu 24.07.2017 r. zostało wydane obwieszczenie 1/2017 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o przygotowaniu projektu 

planu przeciwdziałania skutkom suszy, który opracowano na podstawie art. 185 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 624). Zgodnie z art. 184 

ust. 2 ustawy Prawo wodne projekt Planu z dnia 12.08.2019 r. zawiera:  

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych  

oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;  

4) katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

 

 

W układzie hierarchicznym obszary zagrożone suszą podzielono na cztery klasy: 

I klasa – obszary niezagrożone 

II klasa - obszary umiarkowanie zagrożone 

III klasa – obszary bardzo zagrożone 

IV klasa – obszary ekstremalnie zagrożone 
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Rysunek 1912 Mapa klas zagrożenia suszą hydrogeologiczną z 

zaznaczeniem analizowanego obszaru SUW 

 
Rysunek 130 Mapa klas zagrożenia suszą hydrologiczną z 

zaznaczeniem analizowanego obszaru SUW 

 

 

Zgodnie z planem 

przeciwdziałania skutkom suszy  

w zakresie zagrożenia suszą 

hydrogeologiczną analizowany 

obszar znajduje się w klasie I – 

niezagrożone (rys. 19); w zakresie 

zagrożenia suszą hydrologiczną  

w klasie II – umiarkowanie zagrożone 

(rys. 20). 

W regionie Pregoły stopień 

wykorzystania zasobów 

dyspozycyjnych jest niewielki  

i mieści się w zakresie 10-20 %,  

co przedstawia rys. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Rysunek 141 Mapa stopnia wykorzystania zasobów dyspozycyjnych [%] 
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6.6. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 

 

Ujęcie Wody w Barczewku nie ma wpływu na ustalenia wynikające  

z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych  

z oczyszczalni powyżej 2000 RLM oraz redukcji związków azotu i fosforu.  

Obecnie obowiązuje ,,V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych", która zatwierdzona została przez Radę Ministrów w dniu 

31.07.2017 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z wykazem 

niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych. Zakres prac objętych niniejszym ,,Operatem (…)" nie narusza w żaden 

sposób ustaleń V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. Inwestycja nie wiąże się z powstawaniem/odprowadzeniem ścieków 

komunalnych ani z przebudową infrastruktury do odprowadzenia ścieków komunalnych. 

Wobec powyższego przedmiotowe korzystanie z wód nie jest związane  

z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, z uwagi że nie wiąże się  

z odprowadzaniem ścieków komunalnych, a także znajduje się poza teren aglomeracji 

Olsztyn. 

 

6.7. Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych  

o szczególnym znaczeniu transportowym 

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace, 

kierując się potrzebą zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego kraju, których celem jest zahamowanie regresu w zakresie przewozu 

towarów i osób transportem wodnym śródlądowym. Działania strategiczne w zakresie 

rewitalizacji i modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce zostały określone  

w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. Na podstawie 

zapisów zawartych w strategii obecnie trwają prace nad programem wieloletnim, 

zmierzającym do przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach 

wodnych pełniących funkcję transportową. 
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Rysunek 152 Biała Księga Transportu Unii Europejskiej 

[Źródło: Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce] 

Zakres zamierzonego korzystania z wód polegającego na poborze wód 

podziemnych oraz odprowadzeniu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody  

w m. Barczewko, nie ma wpływu na „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030" zgodnego z Uchwałą 

nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. 

 

7. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA 

URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY 

POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE,  

W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH  
 

Niniejsze korzystanie z wód nie narusza ogólnych postanowień określonych  

w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Pregoły. Zgodnie z Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW) celem środowiskowym dla wód podziemnych  

jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie 

pogorszeniu się oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, 

a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód,  

tak aby osiągnąć ich dobry stan.  Stan wód podziemnych na analizowanym obszarze 

określony jest jako dobry.  

Ujmowanie wód oraz odprowadzanie wód popłucznych z SUW Barczewko  

nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo–wodne. Eksploatacja 

ujęcia nie będzie miała również wpływu na przepływ wody w cieku. Realizowane 

zamierzenie, w chwili obecnej, również nie wpływa na wody podziemne. Urządzenia 

stosowane do ujmowania wód oraz odprowadzania wód popłucznych są sprawne 

technicznie i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. 
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Z przeprowadzonej analizy skuteczności urządzeń do oczyszczania wynika,  

że do wód powierzchniowych wprowadzane są ścieki o stężeniach zanieczyszczeń 

niższych niż wartości dopuszczalne tym samym nie będzie wpływało negatywnie  

na środowisko wodne jak i gruntowe. Właściwa eksploatacja urządzeń oczyszczających 

gwarantuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Bezpośrednim 

odbiornikiem wód popłucznych jest studnia o rzędnej 115.29 na kanalizacji deszczowej 

KD 300, która zlokalizowana jest na działce nr 324/10, obręb 0001 Barczewko o długości 

około 22 m od stacji uzdatniania wody. 

W celu poprawy istniejących warunków gruntowych wody popłuczne 

odprowadzane są kolektorem poprzedzone ich przetrzymaniem celem oczyszczenia  

i ograniczenia wpływu na wody podziemne.  Stężenia zanieczyszczeń przy istniejących 

przepływach po zrzucie ścieków nie ulegają zwiększeniu. Właściwa eksploatacja 

urządzeń gwarantuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód. 

Pobór wody z ujęcia odbywa się z utworów czwartorzędowych poziomu 

wodonośnego. Korzystanie z zasobów tego piętra wodonośnego poprzez studnię nr 1  

i 2 w ilości mniejszej od maksymalnej wydajności eksploatacyjnej nie wpłynie ujemnie 

na zasoby wód podziemnych w/w piętra wodonośnego. 

Ponadto eksploatacja ujęcia nie będzie miała wpływu na zmianę reżimu wód 

podziemnych w tym rejonie. Potwierdziły to badania hydrogeologiczne, na podstawie 

których ustalono wydajność eksploatacyjną ujęcia (studni). Dokumentowane ujęcie 

eksploatowane jest w ramach ustalonych zasobów wód podziemnych. W zasięgu leja 

depresji nie ma żadnych innych czynnych ujęć wód podziemnych ujmujących  

do eksploatacji ten sam poziom wodonośny. Dodatkowo otwór studzienny zabezpieczony 

jest przed dostawaniem się zanieczyszczeń wód podziemnych z powierzchni terenu.  

Również odprowadzanie popłuczyn w znikomej ilości nie wpłynie na reżim  

wód powierzchniowych ani gruntu pod ciekiem wodnym, z uwagi na niewielką ich ilość 

oraz nie wpłyną negatywnie na stan czystości wód odbiornika z uwagi na fakt,  

iż dotrzymują standardy emisyjne.  

Istniejące studnie ujęciowe Nr 1 i 2 będą pracowały w ramach zatwierdzonych 

zasobów wód podziemnych. Zasoby zatwierdzone to maksymalna ilość wody, jaką może 

pobrać z danego ujęcia przez zakład je eksploatujący bez szkody dla jego zasobów 

odnawialnych. 

Pobór wody kontrolowany będzie przy pomocy wodomierzy zainstalowanych    

na ujęciu wody. Zasoby wodne określono w dokumentacji hydrologicznej ujęcia. 

Wielkość poboru wody będzie regularnie kontrolowana przez organy do tego 

powołane. Dzięki zastosowanej automatyce procesów technologicznych  

oraz aparaturze kontrolno-pomiarowej możliwe jest ich monitorowanie. Dodatkowo 

odczyty odnotowywane będą w dokumentacji studni. W promieniu zasięgu 

wytworzonego leja depresji nie znajdują się żadne ujęcia, na które eksploatacja studni 

wpływałaby niekorzystnie. Najbliżej położone otwory studzienne oddalone  

są o ok. 2,2 km od ujęcia wody w Barczewku. Brak wpływu na wody podziemne  

oraz ochronę odbiornika przed dopływem wód zanieczyszczonych gwarantują urządzenia 

do oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych.  
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W związku z powyższym należy wykluczyć negatywny wpływ zamierzonego 

korzystania na wody podziemne. 

Stan wód powierzchniowych na omawianym obszarze jest określony jako dobry. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych 

jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód.  

Prawidłowa eksploatacja urządzeń zainstalowanych na obiekcie nie wpłynie 

negatywnie na wskaźniki fizykochemiczne, biologiczne i hydro-morfologiczne  

oraz chemiczne stanowiące o potencjale ekologicznym i stanie chemicznym JCW.  

Zrzut ścieków, w nieznacznej ilości, nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia 

hydraulicznego odbiornika oraz nie zakłóci jego właściwego funkcjonowania.  

Celem środowiskowym będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego. 

Przy zachowaniu dopuszczalnych wielkości wskaźników zanieczyszczeń, wody 

popłuczne ze stacji uzdatniania wody po uprzednim ich oczyszczeniu w odstojniku, 

odprowadzane okresowo do rowu, nie mają praktycznie żadnego negatywnego wpływu 

na wody podziemne. Odprowadzane wody nadosadowe są pozbawione zanieczyszczeń   

i nie mają wpływu na jakość wód powierzchniowych.  

Pobór wód z omawianego ujęcia nie ma negatywnego wpływu na wody 

powierzchniowe, gdyż w zasięgu oddziaływania ujęcia nie znajdują się żadne wody 

powierzchniowe zasilające ujmowaną do eksploatacji warstwę wodonośną. 

 

 

Reasumując ocenia się, że korzystanie z wód poprzez SUW w Ramsowie  

nie wpłynie negatywnie zarówno na wody podziemne jak i powierzchniowe, tym samym 

nie będzie wpływu na realizację celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, przyjętych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wód 

podziemnych JCWPd, w trakcie eksploatacji ujęcia.  

W obszarze zasilania omawianej studni nie stwierdzono występowania innych 

ujęć mogących pozostawać pod jej wpływem.  

 

8. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO 

OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI  

W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD 
 

Korzystanie z zasobów wód powierzchniowych wymaga przeprowadzenia 

analizy w celu wyznaczenia ilości wody możliwej do pobrania z zachowaniem 

równowagi biologicznej w cieku. Tym samym niezbędna jest charakterystyka 

hydrologiczna cieku, szczególnie w aspekcie jego przepływów. W sensie 

hydrologicznym „przepływ” jest ilością wody prowadzoną przez ciek przepływającą 

przez przekrój poprzeczny koryta w jednostce czasu podawaną najczęściej w m3/s. 
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Opierając się na przepływach charakterystycznych cieku podawanych dla wielolecia 

obliczyć należy tak zwany przepływ nienaruszalny (A. Operacz, 2015).  

Realizacja zadań objętych niniejszym ,,Operatem (…)" nie obejmuje korzystania 

z wód w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U.2021, poz. 624  

ze zm.). W związku z powyższym nie określono przepływu nienaruszalnego. 

 

9. WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA 

(SNQ) LUB ZASOBU WÓD PODZIEMNYCH 
 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia  

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone decyzją nr 230/76 wydaną  

23 grudnia 1976 r. przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie (załącznik nr 2). Wielkość 

zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych przedstawiono w tabeli nr 17.  

 

Tabela nr 17. Zasoby ujęcia wody  

Lp. Parametr Studnia nr 1 Studnia nr 2 Zasoby eksploatacyjne 

całego ujęcia 

1. Wydajność zasobowa 52 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 

2. Depresja przy wydajności zasobowej 6,5 m 6 m 6 m 

 

Analizowany obszar znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej 7 bQI (MHP, 

2004, arkusz Jeziorany (138)), dla której moduł zasobów dyspozycyjnych określono  

na poziomie <100 m3 /24h*km2. 

 

Zasoby wód podziemnych dla obszaru JCWPd 20 dostępne do zagospodarowania:  

1 048 000 m3/dobę. 

 

 

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB 
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA 
DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA 
REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE 
ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ 
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, 
DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA  

 

Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu – nie dotyczy. 

Praca urządzeń do poboru wody nie wymaga stałej obsługi, wymaga natomiast 

okresowych przeglądów i konserwacji. Przedmiotowa działalność posiada minimalny 

stopień wystąpienia awarii. W trakcie eksploatacji studni może dojść do awarii pompy 
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głębinowej służącej do eksploatacji wody podziemnej. W takim przypadku dojdzie  

do zatrzymania poboru wody. Pompę, która uległa awarii należy naprawić lub wymienić.  

Postępowanie w przypadku zatrzymania w dostawie wody lub wystąpienia awarii: 

⎯ natychmiastowe przystąpienie przez służby Spółki do usuwania awarii sieci wodnej 

– w magazynach przy ul. Obrońców Warszawy zmagazynowana jest armatura  

i części zamienne niezbędne do wykonywania wszelkich napraw na sieciach w ciągu 

24 godzin na dobę, 

⎯ w wyznaczonym miejscu sieci wodociągowej podstawiany jest beczkowóz  

o poj. 4000 l w celu zaopatrywania odbiorców w wodę. 

Ww. opisane postępowania w przypadku awarii związanej z wstrzymaniem  

lub ograniczeniem dostawy wody są spójne z „Procedurami na wypadek awarii sieci 

wodociągowych, skażenia ujęć wody lub braku wody na ujęciach” przekazanymi                             

i uzgodnionymi z PPIS Olsztyn. 

 

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia 

wodnoprawnego spółka przystępuje niezwłocznie do ich usuwania. Przewiduje się 

minimalny możliwy czas usuwania awarii, nie dłuższy niż 8 godzin, w celu przywrócenia 

sprawności działania urządzeń m.in. filtrów, aeratorów, sprężarki, zestawu 

hydroforowego, rurociągów technologicznych i tym podobnych ograniczając  

do minimum ewentualne zagrożenia dla środowiska. Minimalny czas usuwania awarii 

może ulec wydłużeniu w przypadku awarii w skomplikowanym stopniu złożoności.   

W przypadku przerw dłuższych  niż 8 godzin spółka powiadomi Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Gminę Barczewo, a także odbiorców 

zaopatrywanych z ujęcia.  

 

W sytuacji przerwy w dostawie energii elektrycznej planuje się zastosowanie 

agregatów prądotwórczych, które pozwalają na zasilenie wszystkich urządzeń  

na czas przerwy w dostawie prądu. 

 

ZWiK realizuje zadania, które mają na celu przystosowanie urządzeń i technologii     

do nowych norm jakościowych oraz ograniczenia strat wody i umożliwienia 

pierścieniowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę (z kilku ujęć wodociągowych 

jednocześnie). To właśnie likwidacja ujęć o małych zasobach wody i drogich kosztach 

eksploatacji, a także budowa terenowych zbiorników retencyjnych o poj. 300 m3 

(Wipsowo, Ramsowo, w planie Barczewko, Barczewo) pozwolą na dostosowanie 

istniejących ujęć wody do pracy w systemie pierścieniowym i stopniowe ograniczanie 

strat przesyłowych.  

W chwili obecnej Spółka przystępuje do inwestycji mającej na celu  

m.in. połączenie ujęcia wody Barczewko z całym systemem wodociągowym Gminy 

Barczewo, które zagwarantuje dodatkowo dużą niezawodność w zachowaniu ciągłości 

usług dla wszystkich mieszkańców oraz większą stabilność ciśnienia. W przypadku 

awarii któregokolwiek z ujęć wody w połączonym systemie wodociągowym pozostałe 
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stacje uzdatniania gwarantują zachowanie ciągłości usług. Dotyczy to również poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie objętym inwestycją. Po realizacji 

inwestycji w przypadku awarii urządzeń lub wystąpieniu przerw w dostawie energii 

elektrycznej zasilenie mieszkańców Barczewka (odbiorców wody) nastąpi z innych ujęć 

na terenie gminy Barczewo. 

W określonych odstępach czasu należy kontrolować głębokość studni  

(czy nie ulega zamuleniu) oraz na bieżąco sprawdzać stan techniczny części składowych 

studni. Należy również przeprowadzać systematyczne badania fizykochemiczne jakości 

wody surowej ujmowanej ze studni. 

 

11.  SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USZKODZENIA 
URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 
 

W trakcie eksploatacji urządzeń pomiarowych (wodomierzy głównych) może 

dojść do ich awarii. W takim przypadku należy dokonać ich wymiany, a ilość pobranej 

wody oszacować jako iloczyn dni w trakcie których wodomierz był niesprawny  

i średniego dobowego poboru wód podziemnych. 

 

 

12. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA 
OKRESOWYCH POMIARÓW WYDAJNOŚCI  I POZIOMU 
ZWIERCIADŁA WODY W STUDNI 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaopatrzony jest w elektroniczną 

świstawkę hydrogeologiczną. Pomiar ilości wody w studni jest czynnością jaką należy 

wykonywać podczas prowadzenia monitoringu wód podziemnych. Niezbędnym 

urządzeniem do przeprowadzenia takich pomiarów jest elektroniczny miernik poziomu 

wody w studni, tzw. świstawka hydrogeologiczna, który w momencie kontaktu z wodą 

wydaje sygnał dźwiękowy i świetlny. Pomiar dokonany przez miernik poziomu wody  

w studni jest bardzo precyzyjny i w małym stopniu zależny od operatora.  

Konserwator stacji wykonuje okresowo pomiary zwierciadła wody w studniach 

głębinowych. 

ZWiK prowadzi pomiary wydajności i poziomu zwierciadła wody  

w studniach raz na pół roku i zapisuje uzyskane wyniki w karcie eksploatacyjnej studni. 

Pomiary dokonywane są zarówno od ustabilizowanego lustra wody w odniesieniu  

do górnej krawędzi głowicy studni (podczas przerwy w pompowaniu wody) jak i podczas 

pompowania wody ze studni przy obniżonym lustrze wody. Uzyskane pomiary 

porównywane są  z zatwierdzonymi parametrami wydajności studni, lustra wody  

oraz depresji. 
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13. OCHRONA UJĘCIA 

Ujęcie wody w Barczewku ma ustanowioną strefę ochronną zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, regulowanymi Ustawą Prawem Wodnym z dnia 20 lipca 

2017 r. (Dz.U. 2021.624 j.t.)., zgodnie z którą art. 121 ust. 2 stanowi, że dla ujęć wodnych 

mogą być ustanawiane strefy ochronne obejmujące: 

1) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo 

2) teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. 

 

12.1 Teren ochrony bezpośredniej 

Teren ten ma za zadanie bezpośrednią ochronę ujęcia wody oraz ograniczenie 

dostępu do ujęcia osobom nieupoważnionym. Ustawa Prawo Wodne wskazuje, że teren 

ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia wody.  

Ujęcie wody w Barczewku ma ustanowioną strefę ochronną bezpośrednią zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.). Strefy ochronne ujęcia 

gminnego w miejscowości Barczewko obejmują działki nr 322/2 i nr 323/2,  

obręb Barczewko. Teren ochrony bezpośredniej dla wszystkich studni ustanowiono 

decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z dnia 29.06.2018,  

znak BI.ZUZ.4.4100.19.2018 (załącznik nr 19). Są to wieloboki, których lokalizacja 

przedstawiona została na załączniku nr 20.  

Teren ujęcia w granicach strefy ochronnej bezpośredniej jest wyrównany, 

zagospodarowany zielenią oraz utrzymany w odpowiednim stanie. Wydzielony teren  

(dz. nr 322/2; 323/2) ogrodzony jest siatką drucianą osadzoną na słupkach stalowych  

o wysokości 1 do 1,7 m z zamontowaną bramą wejściową. Na ogrodzeniu umieszczone  

są tablice informujące o ujęciu wody i zakazie wstępu na jego teren osób nieupoważnionych.  

 

 

Ujęcie wody zabezpieczone jest naturalną warstwą nieprzepuszczalną 

przykrywającą warstwę wodonośną. Teren Stacji Uzdatniania Wody w Barczewku 

oraz strefy ochronnej bezpośredniej określa rysunek sytuacyjny (załącznik nr 20). 

Teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 oraz 2 (załącznik nr 20)  

w miejscowości Barczewko opisany jest następującymi współrzędnymi narożników  

w układzie PL-ETRF2000: 

X Y 

5968302 7473642 

5968314 7473640 

5968359 7473653 

5968340 7473702 

5968314 7473691 

5968319 7473680 

5968291 7473666 
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Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzone są następujące nakazy  

i zakazy: 

1. zakaz użytkowania grantów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody; 

2. nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowy w sposób uniemożlwiający 

przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; 

3. nakaz zagospodarowania terenów zielenią; 

4. nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń 

sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody; 

5. nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób 

niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

 

12.2 Teren ochrony pośredniej 

Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania 

ujęcia wody i wyznacza się go na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji 

hydrogeologicznej tego ujęcia. Jeżeli czas przepływu wód od granicy obszaru zasilania 

do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 

wyznacza się z uwzględnieniem obszaru wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wód 

w warstwie wodonośnej.  

 

W celu oceny potencjalnego zagrożenia jakości wód podziemnych 

eksploatowanych studniami gminnego ujęcia w miejscowości Barczewko, w wykonanej  

w grudniu 2020 r. analizie ryzyka dla gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości 

Barczewko przez pracownię geologiczną GEOXX. Sp. z o.o. Sp. k. oszacowano ile czasu 

trwałaby pionowa infiltracja zanieczyszczeń z powierzchni terenu do poszczególnych 

warstw wodonośnych oraz wykonano ocenę ryzyka dla ujęcia wód podziemnych  

w miejscowości Barczewko: 

 

1. Czas przesiąkania pionowego 

 

Studnia nr 1. Ujęta do eksploatacji I warstwa wodonośna posiada izolację  

od powierzchni w formie słabo przepuszczalnych utworów o sumarycznej miąższości  

ok. 12,0 m, wykształconych w postaci glin zwałowych oraz przepuszczalnych utworów  

o miąższości ok. 3,0 m wykształconych jako żwiry z domieszką otoczaków. 

W obliczeniach rozdzielono czas przesączania na infiltrację przez strefę aeracji  

oraz przez strefę saturacji. 

a) dla warstw o niepełnym nasyceniu: wynik czasu t otrzymuje się z wyliczeń  

w dniach ta = 9 636 dni, czyli 26,4 lat.  

b) dla warstw o pełnym nasyceniu: wynik czasu t otrzymuje się z wyliczeń  

w dniach t = 86 dni, tj.: 0,3 lat. 

Co daje sumarycznie 26 lat i 7 miesięcy. 
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Studnia nr 2. Ujęta do eksploatacji I warstwa wodonośna posiada izolację  

od powierzchni w formie słabo przepuszczalnych utworów o miąższości ok. 7,0 m, 

wykształconych w postaci glin pylastych oraz glin zwałowych oraz przepuszczalnych 

utworów o miąższości ok. 9,5 m wykształconych jako: piaski drobnoziarniste, piaski 

gruboziarniste i żwiry z domieszką piasków.  

W obliczeniach rozdzielono czas przesączania na infiltrację przez strefę aeracji  

oraz przez strefę saturacji. 

c) dla warstw o niepełnym nasyceniu: wynik czasu t otrzymuje się z wyliczeń  

w dniach ta = 11 858 dni, czyli 32,6 lat.  

d) dla warstw o pełnym nasyceniu: wynik czasu t otrzymuje się z wyliczeń  

w dniach t = 165 dni, tj.: 0,5 lat. 

Co daje sumarycznie 33. 

 

Uzyskany czas przesiąkania do ujmowanej warstwy wodonośnej dla studni ujęcia 

gminnego w Barczewku waha się od 26 lat i 7 miesięcy dla studni nr 1 do 33 lat dla studni 

nr 2 i jest dłuższy niż wymagane 25 lat. Warstwa wodonośna posiada ochronę  

przed infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 

 

2. Ocena ryzyka dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Barczewko 

 

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (P) i dotkliwość 

jego następstw (C), odnosząc się do sumarycznego czasu dopływu wody od ogniska 

zanieczyszczeń do ujęcia (V) określony został poziom ryzyka (wg Tchórzewska-Cieślak, 

2017; Witczak i in. 2018) przez autora opracowania „Analiza ryzyka dla gminnego ujęcia 

wód podziemnych w miejscowości Barczewko”.  

Ocena poziomu ryzyka w odniesieniu do parametru R waha się w przedziale  

od 12 do 16. Poziom ryzyka dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Barczewko 

określono jako akceptowalny. 
 

Z uwagi na fakt, iż czas wymiany wód w warstwie wodonośnej ujmowanej  

przez studnie ujęcia w miejscowości Barczewko jest dłuższy niż 25 lat, a poziom ryzyka 

określony został jako akceptowalny, brak jest konieczności ustanowienia dla nich terenu 

ochrony pośredniej dla studni wierconych nr 1 oraz nr 2 ujęcia gminnego  

w Barczewku. 
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14. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.  
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH 
DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. 

 

Lokalizacja i oddziaływanie przedsięwzięcia w odniesieniu do form przyrody 

wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. 2021.1098 j.t.): 

 

 

a) Parki narodowe - Forma wielkoobszarowej ochrony przyrody, obejmująca 

obszary o największej randze przyrodniczej o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym, nie występuje na obszarze gminy. 

b) Parki krajobrazowe - Kolejna forma wielkoobszarowej ochrony przyrody, 

również nie występuje na obszarze gminy. 

c) Rezerwaty - Na terenie gminy Barczewo nie został utworzony rezerwat przyrody. 

W obrębie miejscowości Barczewko nie zlokalizowano rezerwatów przyrody. 

d) Obszary chronionego krajobrazu – Na terenie gminy Barczewo na mocy 

Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 

2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie 

województwa warmińsko – mazurskiego, zostały utworzone następujące obszary 

chronionego krajobrazu:  

1. „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny”  

2. „Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”  

 

Omawiane ujęcie wody położone jest w graniach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. 

 

Innymi najbliższymi obszarami chronionymi są: 

⎯ Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego – znajduje się  

w odległości ok. 4,97 km w kierunku południowo-wschodnim od omawianego 

terenu.
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Rysunek 163 Lokalizacja SUW Barczewko na tle ustanowionych form ochrony przyrody 

Źródło: [wg inf. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 
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Rysunek 174 Szczegółowa lokalizacja SUW Barczewko na tle ustanowionych form ochrony przyrody 

Źródło: [wg inf. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

 

SUW Barczewko położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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e) Pomniki przyrody – Na terenie gminy Barczewo ustanowiono dotychczas  

8 pomników przyrody. W pobliżu ujęcia wody Barczewko ustanowiono  

pomnik przyrody, w odległości 0,36 km. 

f) Użytki ekologiczne – Na terenie miejscowości Barczewko nie ustanowiono 

dotychczas użytków ekologicznych. Najbliższy użytek ekologiczny Łęgajny – 

znajduje się w odległości ok. 2,8 km od omawianego terenu, 

g) Inne formy ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska 

dokumentacyjne, parki wiejskie, lasy ochronne, sieć NATURA 2000) –  

Na terenie gminy Barczewo nie utworzono zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych. Cały teren gminy Barczewo znajduje się w granicach obszaru 

funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem istnienia ZPP jest promowanie 

rozwoju proekologicznego, utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych 

dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego.  

Na terenie gminy nie planuje się objęciem ochroną obszarów w sieci NATURA 

2000. 

Eksploatowane ujęcie wód podziemnych położone jest poza terenem 

utworzonych obszarów Natura 2000. 

 

W zasięgu zamierzonego poboru wód podziemnych poprzez studnie głębinowe 

oraz w zasięgu wprowadzania wód popłucznych występują formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z 16.04.2004 r o ochronie przyrody.  

Należy przyjąć, że przyjęty sposób odprowadzenia wód popłucznych i związane  

z tym oddziaływanie zamyka się w granicach działek do której wnioskodawca posiada 

tytuł prawny. Pobór wody w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów 

dyspozycyjnych nie będzie stwarzać bezpośredniego i pośredniego zagrożenia  

dla środowiska przyrodniczego podczas eksploatacji ujęcia. Zasięg oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko nie wpłynie negatywnie na formy ochrony  

przyrody określone w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

(Dz.U. 2021; poz. 1098). 
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15. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym  
i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw 
istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska  

 

Nie dotyczy. 

 

16. Określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu 
redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub,  
w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości 
substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone  
w jednostkach masy przypadających na jednostkę 
wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub 
powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich 
oczyszczania 

 

Wody popłucze po procesie płukania filtrów charakteryzują się podwyższoną 

wartością stężenia żelaza oraz zawiesiny ogólnej. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód  

lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm) wody popłuczne 

wprowadzane do ziemi (rowu) nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających 

w ilościach przekraczających 10 mg/l żelaza ogólnego oraz 35 mg/l zawiesin 

ogólnych. Dla spełnienia powyższych wymagań popłuczyny z okresowego płukania 

filtrów przed odprowadzeniem do odbiornika są kierowane do odstojnika,  

gdzie w procesie sedymentacji następuje redukcja zawiesin żelaza. Do odbiornika 

odprowadzane są wody nadosadowe, które zawierają dopuszczalne ilości żelaza  

i zawiesin. 

 

17. Określenie stanu i składu ścieków przemysłowych 
wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej 
doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych 

 

Nie dotyczy. 
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18. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich 
przeprowadzenie było wymagane 

 

Do studni o rzędnych 115.29 zlokalizowanej na kolektorze deszczowym  

KD 300, następnie do rowu B-1 wprowadzane są ścieki o stężeniach zanieczyszczeń 

niższych niż wartości dopuszczalne określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu  

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019,  

poz. 1311 z późn. zm). Wyniki pomiarów jakości ścieków (wód popłucznych) z ujęcia 

wody w Barczewku przedstawiono w załączniku nr 14. 

 

19. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, 
oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

 

Woda surowa na stacji uzdatniana kierowana jest na filtry ciśnieniowe – 

odżelaziacze D = 1500 mm. Napowietrzona sprężonym powietrzem woda uzdatniana jest 

poprzez dwustopniową filtrację przez złoża kwarcowe i uaktywnione. Dla usunięcia 

zatrzymywanych na filtrach zanieczyszczeń prowadzony jest okresowo  

(z częstotliwością uzależnioną od produkcji wody) proces płukania złóż filtracyjnych. 

Wody popłucze pochodzące z płukania filtrów złóż uzdatniających ze stacji 

wodociągowej, odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacji deszczowej DN 300  

do rowu melioracyjnego B-1 i dalej do rzeki Pisy. Retencja przed odprowadzeniem 

popłuczyn do odbiornika wynosi co najmniej 24 godziny w 4 – komorowym odstojniku 

wód popłucznych wykonanych z kręgów DN = 1500 mm o pojemności czynnej  

Vcz. = 6,2 m3 (bez części osadowej). W tym czasie wytrącane w procesie uzdatniania 

wody związki żelaza i manganu opadają na dno odstojnika w postaci osadu, w związku  

z czym odprowadzane wody nadosadowe są pozbawione zanieczyszczeń i nie mają 

wpływu na jakość wód gruntowych i powierzchniowych, co potwierdzają badania 

powstałego ścieku (wód popłucznych). 

 

20. Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów 
ściekowych do zagospodarowania 

 

Na ujęciu wody w Barczewku nie występują instalacje i urządzenia służące  

do przygotowania osadów ściekowych, z uwagi na ich niewielką ilość (do 0,5 tony 

rocznie). Osady ściekowe zagospodarowywane są przez Zakład Gospodarki Odpadami 

Spółka z o.o. w Bartoszycach, z którą spółka ma podpisaną stosowną umowę. 

Zagospodarowanie osadów zgodne jest z programem gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi oraz informacją o wytwarzanych odpadach innych.  
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21. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania 
wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód  
lub do ziemi 

 

Spółka wykonuje analizy ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z procesu 

uzdatniania wody na ujęciu wody w Barczewku z częstotliwością określoną  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub  

do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm). Zgodnie z § 5 ust. 7 próbki 

ścieków odprowadzanych do odbiornika należy pobierać w regularnych odstępach czasu 

w ciągu roku, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym 

miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne — w innym 

miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków. Z uwagi na fakt, że w skład  

wód popłucznych odprowadzanych do odbiornika wchodzi woda podziemna 

zanieczyszczona głównie związkami żelaza i manganu, spółka przy ocenie jakości 

odprowadzanych ścieków bierze pod uwagę dwa parametry, tj. zawartość żelaza  

oraz ilość zawiesiny ogólnej. Dopuszczalne wartości dla tych wskaźników 

zanieczyszczeń przedstawiono w poniżej tabeli:  

 

Tabela. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wód popłucznych odprowadzanych  

do odbiornika  

Lp. Nazwa wskaźnika Najwyższa dopuszczalna wartość 

1. Żelazo ogólne 10,0 mg/l 

2. Zawiesiny ogólne 35,0 mg/l 

 

Dla spełnienia ustawowych wymagań popłuczyny z okresowego płukania filtrów 

przed odprowadzeniem do odbiornika kierowane są do odstojnika, gdzie w procesie 

sedymentacji następuje redukcja zawiesin żelaza. Do odbiornika odprowadzane są wody 

nadosadowe, które zawierają dopuszczalne ilości żelaza i zawiesin – zostało to również 

opisane w pkt.20 niniejszego opracowania. 

Aktualne badania wód popłucznych potwierdzają, że do odbiornika wprowadzane 

są ścieki o stężeniach zanieczyszczeń niższych niż wartości dopuszczalne  

w ww. Rozporządzeniu. 

 

22. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania 
wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej 
miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi 

 

Nie dotyczy. 
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23. Opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, 
pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi 

 

Pobór ścieków oraz badania jakości wód popłucznych w zakresie stanu i składu 

ścieków wykonywane są każdorazowo przez akredytowane laboratorium. 

Pobór próbek ścieków wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości 

należy dokonywany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu  

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019,  

poz. 1311 z późn. zm).  

Jako miejsce poboru oczyszczonych wód popłucznych do analiz ustalony został wylot, 

którego lokalizacja została przedstawiona w pkt. 5.1. operatu wodnoprawnego.  

Ilość odprowadzanych wód popłucznych określana jest na podstawie wodomierzy 

rejestrujących ilość wody zużytej na płukanie filtrów. 

 

24. Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi 

 

Nie dotyczy. Ścieki powstałe w wyniku klarowania wód wprowadzane  

są do kanalizacji deszczowej, a następnie rozsączone do rowu melioracyjnego B-1. 

 

25. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów 

ściekowych 
 

Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody, w odstojniku popłuczyn powstaje 

osad, który zaliczany jest do odpadów z grupy 19 09 – odpady z uzdatniania wody pitnej 

i wody do celów przemysłowych o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody.  

Osad ten magazynowany jest selektywnie, na terenie stacji ujęcia wody w Barczewku,  

w specjalnych wydzielonych pojemnikach, skąd okresowo będzie usuwany i wywożony 

w miarę potrzeb (w ilości ok. 0,5 tony) przez firmę specjalistyczną, o której mowa  

w pkt. 20.  

26. Informacja o terminach wprowadzania ścieków do wód  
lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się 
sezonową zmiennością 

 

Nie dotyczy. 
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27. Opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują 
zastosowanie 

 

Nie dotyczy. 

 

28. Informacja o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości 
i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub  
do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo 

 

Pobór ścieków oraz badania jakości wód popłucznych w zakresie stanu i składu 

ścieków wykonywać przez akredytowane laboratorium. 

Pobór próbek ścieków wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości 

należy dokonywać zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm).  

Jako miejsce poboru oczyszczonych wód popłucznych do analiz ustala się wylot. 

Lokalizację wylotu przedstawiono w pkt. 5.1. operatu wodnoprawnego.  

Ilość odprowadzanych wód popłucznych określana jest na podstawie wodomierzy 

rejestrujących ilość wody zużytej na płukanie filtrów. 

 

 

29. Określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych 
wprowadza ścieki do wód lub do ziemi 

 

Na terenie ujęcia wody w Barczewku powstają trzy rodzaje ścieków: 

 

1.  Ścieki sanitarne z pomieszczenia sanitarnego  

Odprowadzane są istniejącą kanalizacją z budynku stacji uzdatniania wody  

do istniejącego zbiornika bezodpływowego posadowionego w ziemi z kręgów 

żelbetowych. Zbiornik jest, w miarę zapełnienia,  opróżniany okresowo 

uprawnionym transportem asenizacyjnym. 

2. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody  

Popłuczyny to ścieki technologiczne powstające w procesie uzdatniania wody. 

Ścieki te zawierają zanieczyszczenia pochodzące z płukania filtrów, głównie 

zawiesiny związków żelaza i manganu. Wody popłuczne z filtrów 

zatrzymujących ww. zanieczyszczenia odprowadzane są do odstojników,  
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w którym następuje sedymentacja zawiesin. Wody nadosadowe za pomocą 

kanalizacji deszczowej odprowadzane są do ziemi (rowu melioracyjnego). 

3. Ścieki z chlorowania wody 

Ścieki z chloratora podczas chlorowań, jedynie w sytuacji skażenia 

bakteriologicznego, odprowadzane są także do odstojników popłuczyn,  

a następnie za pomocą kanalizacji deszczowej odprowadzane są do ziemi (rowu 

melioracyjnego). 
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30. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO  
NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH ORAZ ODPROWADZENIE 
WÓD POPŁUCZNYCH ZE STACJI UZDATNIANIA WODY  
W M. BARCZEWKO 

Po dokonaniu analizy materiałów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

przedstawionych w niniejszym operacie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5    

wnioskuje o: 

- udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz 

odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. 

BARCZEWKO, gm. Barczewo 

Uzasadnienie 

Po analizie przedstawionych materiałów wykorzystanych do niniejszego 

opracowania oraz obowiązujących przepisów prawa stwierdza się, że nie ma formalnych 

i merytorycznych przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie. 

Wobec powyższego wnosi się o udzielenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Barczewie, ul. Obrońców Warszawy 5; 11-010 Barczewo, pozwolenia 

wodnoprawnego na: 

1. pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych złożonego z dwóch 

studni wierconych: studni głębinowej nr 1 z utworów czwartorzędowych  

o głębokości 64,0 m zlokalizowanej na działce nr ewid. 322/2 obręb 0001 

Barczewko oraz studni głębinowej nr 2 o głębokości 60,5 m z utworów 

czwartorzędowych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 323/2 obr. 0001 

Barczewko 

 

Studnia 1: N: 53o50’43,19’’i E: 20o35’58,83’’ 

2000 X: 5968315.81            2000 Y: 7473653.17 

Studnia 2: N: 53o50’42,77’’ i E: 20o35’59,33’’ 

2000 X: 5968302.82            2000 Y: 7473662.25 

 

  

Pobór wód podziemnych na cele socjalno – bytowe, gospodarcze i ppoż.  

ze studni nr 1 oraz 2 w ilościach: 

• maksymalny dobowy Qd.max = 450,0 m3/d 

• średni dobowy Qd.śr = 300,0 m3/d  

• maksymalny  godzinowy Q h.max = 56,3 m3/h 

• maksymalny sekundowy Q sek.max = 0,01564 m3/sek. = 15,64 l/sek. 

• maksymalny pobór roczny Qa.max = 164.250,0 m3/a 
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Jakość wody wprowadzanej do sieci wodociągowej odpowiada wymogom 

sanitarnym i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2017.2294). 

2. odprowadzanie wód popłucznych z płukania filtrów złóż uzdatniających  

w cyklu dwa razy na tydzień po podczyszczeniu poprzez osadnik cztero-

komorowy o pojemności V = 6,2 m3 (bez części osadowej) do kanalizacji 

deszczowej DN 300, a następnie rozsączone do rowu melioracyjnego B-1:  

Qd.śr = 8,0 m3/d  

Qd.max = 9,6 m3/d 

Q sek.max = 0,0001 m3/sek. = 0,1 l/sek. 

Qa.śr. = 2.920 m3/a 

Qa.max = 3.504 m3/a 

 

Skład odprowadzanych wód popłucznych w charakterystycznych 

wskaźnikach zanieczyszczeń  nie będzie przekraczał wartości wynikających 

z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm). tj.: 

 dla zawiesiny ogólnej 35 mg/dm3 

 dla żelaza ogólnego 10 mg Fe/dm3 

Ilość wykonywanych analiz powinna być zgodna z ww. Rozporządzeniem. 

3. eksploatację urządzeń służących do poboru wody.  

W związku z eksploatacją ujęcia podstawowymi obowiązkami 

Wnioskodawcy są: 

a. utrzymanie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy 

studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu 

wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni, 

b. utrzymywanie parametrów wody zgodnych z wymogami sanitarnymi 

dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2017.2294), 

c. zapewnienie szczelności obudowy, aby nie przedostały się  

do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe, 

d. prowadzenie na bieżąco rejestru ilości zużytej wody, 

e. prawidłowa eksploatacja złóż filtracyjnych i ich wymiany zgodnie  

z instrukcją. 
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4. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: 

a) na pobór wód podziemnych zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo Wodne 

(Dz.U.2021.624 t.j.) na okres 30 lat, 

b) odprowadzanie wód popłucznych zgodnie art. 400 ust. 2 ustawy Prawo 

Wodne (Dz.U.2021.624 t.j.) na okres 10 lat. 
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II. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie 11 – 010 Barczewo  

ul. Obrońców Warszawy 5 jako użytkownik ujęcia wodnego ubiega się o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód 

popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Barczewko zlokalizowanej na działkach  

nr 322/2; 323/2, gmina Barczewo. Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne obowiązuje 

do dnia 10.04.2022 roku.  

Celem oraz zakresem zamierzonej działalności jest korzystanie z wód poprzez pobór wód 

podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą ujęcia dla potrzeb 

wodociągu gminnego w celu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę do celów socjalno – 

bytowych oraz przeciwpożarowych.  

Omawiana stacja uzdatniania wody zlokalizowana na działkach o nr ew. 322/2; 

323/2 w Barczewku, gm. Barczewo stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną 

mieszkańców wsi Barczewko. Właścicielem ujęcia wód podziemnych w Barczewku  

jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,  

w której 100 procent udziałów ma gmina Barczewo. ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie, 

odpowiada za gospodarkę wodną na terenie gminy Barczewo,  

w tym m.in. wsi Barczewko.  

Ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 7 km na zachód od Barczewa,  

przy drodze Powiatowej Barczewo – Dywity. Składa się z dwóch studni eksploatacyjnych 

oraz stacji uzdatniania wody, z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej. Teren 

ochronny jest ogrodzony i oznakowany. Na ogrodzeniu umieszczone są informacje  

o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Strefa ochrony pośredniej ujęcia 

wód podziemnych, zgodnie z opracowaną dokumentacją hydrogeologiczną zasobów wód 

podziemnych, nie jest wymagana. Utwory zalegające w nadkładzie warstwy wodonośnej  

w pełni zabezpieczają wody przed przenikaniem do nich skażeń bakteriologicznych  

i chemicznych. 

Studnia głębinowa nr 1 o głębokości 64,0 m zlokalizowana jest na działce  

nr ewid. 322/2 obręb 0001 Barczewko oraz studni głębinowej nr 2 o głębokości 60,5 m  

z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 323/2 obr. 0001 

Barczewko. 

Zapotrzebowanie na wodę, na podstawie aktualnych danych,  

przyjęto na poziomie: 

Qh.max = 56,3 m3/h 

Qd.śr = 300,0 m3/d  

Pobór wód podziemnych w w/w ilości pokrywa zapotrzebowanie na wodę.  
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W związku z eksploatacją ujęcia i ponadnormatywną zawartością żelaza  

i manganu w ujmowanej wodzie (woda surowa) zachodzi konieczność jej uzdatniania.  

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ujęcia konieczne jest prowadzenie 

eksploatacji studni przy współpracy z urządzeniami do uzdatniania wody.  

Woda ze studni poprzez pompy głębinowe dalej poprzez rurociągi tłoczne doprowadzana 

jest do stacji wodociągowej i podawana jest na urządzenia uzdatniające: odżelaziacze  

DN = 1500 mm do hydroforów 2500 dm3, a następnie do sieci wodociągowej. 

Użytkownik ujęcia ma obowiązek utrzymywać wszelkie urządzenia wodne w należytym 

stanie technicznym.  

Praca urządzeń do poboru wody nie wymaga stałej obsługi, wymaga natomiast 

okresowych przeglądów i konserwacji. 

 

Odprowadzanie wód popłucznych z płukania filtrów złóż uzdatniających,  

odbywa się za pomocą kanału z rur PVC do rowu melioracyjnego B-1. Popłuczyny  

z płukania filtrów odprowadzane są przewodem kanalizacyjnym do czterokomorowego 

odstojnika wód popłucznych, a następnie po sklarowaniu istniejącą siecią kanalizacji 

deszczowej DN 300 do rowu melioracyjnego B-1 i dalej do rzeki Pisy, co w analizowanej 

lokalizacji jest prawidłowym rozwiązaniem. Wody popłuczne nie wpływają  

na stan środowiska, ze względu, że ich skład odpowiada wymaganiom określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm). Wprowadzenie do odbiornika 

dodatkowych wód nie wpłynie negatywnie na ilość i jakość wód. 

Stacja uzdatniania wody położona jest w zasięgu obszarów chronionego 

krajobrazu i form szczególnej ochrony. Jednak eksploatacja ujęcia, w świetle 

przedstawionych materiałów, nie powinna wpływać ujemnie na okoliczne wody 

podziemne oraz powierzchniowe. Pobór wody w ilości nieprzekraczającej 

zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych nie będzie stwarzać bezpośredniego  

i pośredniego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Dz. U. 2021.624 j.t. art.409. 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

1. Rysunek nr 25 – plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania 

zamierzonego korzystania  zwód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno – 

wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2. Rysunek nr 26 – zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń 

wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych 

urządzeń;  

3. Rysunek nr 27 – schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych; 

4. Rysunek nr 28 – schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń 

wodnych. 
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Rysunek 25  plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania  zwód lub planowanych  

do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu,   

z oznaczeniem nieruchomości 
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Rysunek 26 Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń 
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Rysunek 26 Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń
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Rysunek 27 Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych 
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Rysunek 28 Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych
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Podstawa formalnoprawna 

 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U.2021.624 t.j.); 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić  

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, 

poz. 1311); 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

(Dz.U. 2020.1219 j.t.); 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. 2021.1098 j.t.); 

6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70); 

7. Rozporządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

W Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz.U.2015, poz.1409); 

8. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy  

(Dz.U. 2017, poz.42); 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 

Pregoły (Dz. U. 2016, poz. 1813); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (Dz.U. 2016 poz. 1959); 

11. Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

"Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-

2020 z perspektywą do roku 2030" (M.P. 2016 poz. 711). 

 

Ponadto, w opracowaniu wykorzystano: 

 

1. Decyzja nr GŚ – III 6341.7.2012.WD z 10.04.2012 roku w sprawie pozwolenia 

wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia 

gminnego w Barczewku, gmina Barczewo, wydana przez Starostę Olsztyńskiego; 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w kategorii „B"  

w msc. Barczewko opracowana przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa  

w Wodę „WODROL" – Olsztyn z dnia 3.XII.1976 roku; 



Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn ze stacji  

uzdatniania wody w m. Barczewko 

 

   

 Barczewo, SIERPIEŃ 2021 78 

 

3. Decyzja znak /Nr /230/76 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 23.12.1976 r. 

zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne całego ujęcia; 

4. Karta otworu wiertniczego nr 1; 

5. Karta otworu wiertniczego nr 2; 

6. Sprawozdania z badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody surowej  

i uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody Barczewko oraz w punktach poboru wody  

na terenie m. Barczewko zasilanych z SUW Barczewko wykonanych na zlecenie 

ZWiK przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Olsztynie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie; 

7. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie popłuczyn  

ze stacji uzdatniania wody w m. Barczewko wykonany w 2011 r. przez firmę 

„Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys” z siedzibą w Olsztynie  

ul. Grunwaldzka 18/10; 

8. Analiza ryzyka dla gminnego ujęcia wód podziemnych w Barczewku, wykonana 

XII.2020 r. przez pracownię geologiczną „GEOXX” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Olsztynie; 

9. Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi przyjęty Zarządzeniem nr 2/2017 

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie z dnia 

05.06.2017 r. 

10. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002; 

11. Lidzbarski M., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Jeziorany 

(138), PIG, Warszawa 2004; 

12. Morawski W., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 

Jeziorany (138), PIG, Warszawa 2001; 

13. Operacz A., Wyznaczenie wartości przepływu nienaruszalnego w inwestycjach 

związanych z wodami powierzchniowymi według metody kostrzewy, Ekonomia  

i Środowisko 1 (52) 2015; 

14. Krajowy program ochrony wód morskich – Raport do Komisji Europejskiej, 

Warszawa 2016; 

15. Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2017; 

16. Wizja lokalna, analiza wyników dotychczasowej eksploatacji ujęcia, 

przeprowadzona w sierpniu 2021 roku; 

17. Inwentaryzacja SUW w Barczewku. 

 

Źródła internetowe: 

1. http:geoserwis.gdos.gov.pl 

2. https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-

39/4496-karta-informacyjna-jcwpd-nr-20/file.html 

3. http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-

metadata/SzczegolowaMapaGeologicznaPolski/dataset/672bff1e-6680-11e4-b116-

123b93f75cba.html 

http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/SzczegolowaMapaGeologicznaPolski/dataset/672bff1e-6680-11e4-b116-123b93f75cba.html
http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/SzczegolowaMapaGeologicznaPolski/dataset/672bff1e-6680-11e4-b116-123b93f75cba.html
http://metadane.pgi.gov.pl/semantic-metadata/SzczegolowaMapaGeologicznaPolski/dataset/672bff1e-6680-11e4-b116-123b93f75cba.html
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4. https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/4749-mapa-

glownych-zbiornikow-wod-podziemnych-stan-na-01-01-2017-r/file.html 

5. http://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/mhp/gupw/mapy/mhpgupw0139pg.jpg 

6. http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/# 

7. http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/artykuly/49134/Plan%20_gospodarowania_woda
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ZAŁ. 4 

Sprawozdanie z badań JARS Nr: O/0/06/2021/482/F/1 z dnia 01.07.2021 r. ZAŁ. 5 
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29.06.2020 r. 
ZAŁ. 12 

Sprawozdanie z badań wody PWiK Sp. z o.o. Numer: 0416/M,W/2020 z dnia 
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