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1 WSTĘP
•

Podstawa formalna realizacji przedmiotu zamówienia

Niniejsze opracowanie zostało wykonana przez HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony
Wód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 25/48, na zamówienie Urzędu Gminy Milanówka
z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45. Podstawę formalną jego wykonania stanowi umowa
nr W/272/466/TOM/476/19 z dnia 23.10.2019 roku. Przedstawiane opracowanie, mające charakter
ekspertyzy hydrogeologicznej, nie jest dokumentacją hydrogeologiczną w rozumieniu ustawy Prawo
Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126).

•

Przedmiot i cel zadania

Zgodnie z umową, przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie i przedstawienie
Zamawiającemu Wariantowej koncepcji optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy
Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w oparciu o wykorzystanie stacji
uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej przy ul. Na Skraju w Milanówku. W szczególności
Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonanej ekspertyzy uzyska konkretną i dobrze udokumentowaną
odpowiedź na poniższe pytania:
1) Jaka jest przyczyna złej jakości wody w studniach przy ul. Dębowej i jakie są szanse na jej poprawę
w bliskiej perspektywie czasowej?
2) Czy w rejonie SUW „Na Skraju”, na terenie działek należących do Zamawiającego istnieje
możliwość lokalizacji nowego ujęcia wód podziemnych w obrębie utworów czwartorzędowych,
którego zasoby eksploatacyjne i jakość wód będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego?
3) Czy na terenie działki nr 66/2 przy ul. Dębowej, na której obecnie znajdują się dwie studnie
czwartorzędowe podłączone do SUW „Na Skraju”, istnieje możliwość lokalizacji nowego ujęcia
wód podziemnych ujmującego głęboko położony oligoceński poziom wodonośny i jakiej
wydajności studni oraz jakości eksploatowanych wód można się spodziewać?
Zgodnie z umową (§ 1 pkt 2), w prezentowanym opracowaniu dokonano analizy możliwości
wykorzystania wód podziemnych w oparciu o istniejącą SUW przy ul. Na Skraju w dwóch wariantach:
•

wariant nr 1 – zakładający wykorzystanie jak dotychczas wód podziemnych czwartorzędowego
piętra wodonośnego z wykorzystaniem studni istniejących lub w oparciu o nowe studnie, które
byłyby zlokalizowane na jednej z działek wskazanych przez Zamawiającego;

•

wariant nr 2 – zakładający wykorzystanie wód podziemnych poziomu oligoceńskiego przy pomocy
nowego ujęcia zlokalizowanego na działce Zamawiającego przy ul. Dębowej.

Zamawiający oczekuje również przedstawienia rekomendowanego, optymalnego dla niego
rozwiązania, wraz z programem i harmonogramem rzeczowo-finansowym niezbędnych prac badawczych
i dokumentacyjnych dla wybranego wariantu postępowania. Wnioski wynikające z ekspertyzy
i rekomendowany sposób dalszego działania mają pomóc Zamawiającemu w podjęciu decyzji co do
dalszej przyszłości studni czwartorzędowych zlokalizowanych przy ul. Dębowej oraz sposobu
wykorzystania istniejącej SUW przy ul. Na Skraju.
Prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią pierwszy etap działań podjętych
przez władze samorządowe miasta Milanówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody do
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spożycia dla mieszkańców w długim horyzoncie czasowym i z myślą o przyszłych pokoleniach. Działania
te nakierowane są na właściwe rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód podziemnych na terenie
gminy, stopniowe eliminowanie zagrożeń dla stanu ilościowego i jakościowego tych wód oraz
modernizację i unowocześnienie istniejącej infrastruktury wodociągowej, w tym w szczególności
istniejących ujęć wód podziemnych.

•

Zakres zadania według umowy

Zakres zadania określony w umowie obejmuje wykonanie wymienionych niżej prac:
1) Analiza historyczna eksploatacji i stanu fizyczno-chemicznego wód podziemnych w studniach
ujęcia „Dębowa” oraz najbliżej zlokalizowanych ujęć zakładowych (Zakładów Jedwabniczych
i Zakładów Narzędzi Chirurgicznych).
2) Analiza i ocena dotychczasowych działań na ujęciu „Dębowa” i SUW przy ul. Na Skraju,
wykonywanych w ramach prac przygotowawczych do pełnego ich uruchomienia.
3) Analiza historyczna sposobu użytkowania terenu w rejonie lokalizacji studni ujęcia „Dębowa”
w celu identyfikacji zanieczyszczeń historycznych.
4) Przeprowadzenie wizji terenowej w celu weryfikacji informacji pozyskanych z materiałów
archiwalnych oraz przeglądu terenów wytypowanych do badań szczegółowych.
5) Wytypowanie najbardziej korzystnych działek z pomiędzy wskazanych do lokalizacji nowego ujęcia
wody, które może być podłączone do istniejącej SUW przy ul. Na Skraju.
6) Oszacowanie i porównanie kosztów poszczególnych wariantów lokalizacji nowego ujęcia, które
miałoby być podłączone do istniejącej SUW przy ul. Na Skraju.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (§ 1. pkt 4 i 5 umowy), ekspertyza powinna być
przygotowana w sposób umożliwiający jej wykorzystanie jako wytycznych do przygotowania opracowań
projektowych na dalszym etapie prowadzenia inwestycji oraz powinna zawierać streszczenie w języku
nietechnicznym. W przedstawianym opracowaniu wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione.
Zamówienie nie obejmuje przygotowania szczegółowych projektów prac i badań a jedynie
wskazania co do zakresu i sposobu ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i najlepszymi praktykami w zakresie prowadzenia prac hydrogeologicznych.
Zakres zadania nie obejmuje szczegółowej analizy i oceny warunków hydrogeologicznych całego
obszaru gminy Milanówek w celu wytypowania innych lokalizacji optymalnych z punktu widzenia
budowy nowych ujęć wody. Mimo to, ogólna charakterystyka tych warunków została przedstawiona.

•

Zakres prac i sposób ich wykonania

Prezentowana ekspertyza hydrogeologiczna została oparta na analizie dostępnych materiałów
archiwalnych udostępnionych przez Zamawiającego, materiałów zebranych przez Wykonawcę we
własnym zakresie oraz uzupełniającej wizji terenowej obszaru badań w celu weryfikacji zebranych
materiałów i przeglądu wskazanych, gminnych nieruchomości gruntowych. W ramach zadania nie
wykonywano żadnych dodatkowych terenowych prac rozpoznawczych oraz badań laboratoryjnych wód
i gruntów.
W celu wyjaśnienia przyczyn i pochodzenia zanieczyszczenia wód w studniach ujęcia „Dębowa”
oraz w celu ustalenia trendu zmian własności fizykochemicznych ujmowanych wód i wskazania
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możliwości poprawy ich jakości, przeprowadzono szczegółową analizę historii eksploatacji i stanu
fizyczno-chemicznego wód podziemnych w studniach ujęcia „Dębowa” oraz w studniach najbliżej
zlokalizowanych ujęć: Zakładów Jedwabniczych i Zakładów Narzędzi Chirurgicznych. Analizę oparto na
danych uzyskanych bezpośrednio u właścicieli ujęć i w dokumentacjach archiwalnych. Na podstawie
danych z wywiadu terenowego wykonano także analizę historyczną użytkowania terenu w obszarze
zasilania ujęcia „Dębowa” w celu identyfikacji dawnych i aktualnych ognisk zanieczyszczenia wód
podziemnych. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zwrócono się z zapytaniem,
czy na analizowanym terenie w przeszłości miały miejsce zgłoszone zdarzenia, które mogły spowodować
zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych. Uzyskano odpowiedź negatywną.
Ocenę dwóch możliwych wariantów użytkowania wód podziemnych z wykorzystaniem SUW przy
ul. Na Skraju oparto na szczegółowej analizie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
wykonanej na podstawie danych wiertniczych i istniejących opracowań posiadanych przez
MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku, uzupełnionych materiałami pozyskanymi w Narodowym Archiwum
Geologicznym (NAG) w PIG-PIB w Warszawie. Szczegółowy spis danych i materiałów wykorzystanych do
przygotowania niniejszej ekspertyzy przedstawiono na końcu opracowania (Rozdz. 7).
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2

OPIS PROBLEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ GMINY MILANÓWEK

W chwili obecnej mieszkańcy gminy Milanówek zaopatrywani są w wodę do picia z czterech ujęć
wód podziemnych, w tym dwóch ujęć ujmujących głęboki, oligoceński poziom wodonośny („Kościuszki”
i „Długa”) oraz dwóch ujęć ujmujących poziom czwartorzędowy („Zachodnia” i „Dębowa”). Wszystkie
ujęcia mają wydane decyzje wodnoprawne na pobór wody w łącznej wysokości średnio na dobę
3890 m3, z czego 44% przypada na ujęcia oligoceńskie a pozostałe 56% na oba ujęcia czwartorzędowe
(w tym 17% na ujęcie „Dębowa”). W ostatnich latach średni dobowy łączny pobór wody ze wszystkich
czynnych ujęć mieścił się w przedziale około 1800 – 1900 m3/d, w tym prawie 60% pochodzi z ujęć
oligoceńskich. Wydaje się więc, że rezerwy zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania
przez aktualnie eksploatowane ujęcia są stosunkowo duże, ponieważ przekraczają 50% wielkości
rzeczywistego poboru aktualnego. Mimo takiego stanu rzeczy, zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców
gminy Milanówek w wodę do spożycia od wielu lat boryka się z wieloma problemami i zagrożeniami
dotyczącymi ilości i jakości eksploatowanych wód. Najważniejsze z tych problemów zostały wymienione
poniżej.
•

Kwestia występowania i wielkości zasobów wód podziemnych piętra czwartorzędowego
możliwych do zagospodarowania w rejonie Milanówka jest stosunkowo słabo rozpoznana
i udokumentowana. Analiza przedstawiona w dokumentacjach zasobowych poszczególnych ujęć
wód odnosi się tylko do rejonów ich zasilania i nie daje informacji o zasobach dostępnych na
terenie całej gminy.

•

Wielkość zasobów wód podziemnych poziomu oligoceńskiego, możliwych do wykorzystania
w rejonie Milanówka, jest praktycznie nieznana i nieustalona. Zasoby eksploatacyjne ustalone
w dokumentacjach zasobowych ujęć „Kościuszki” i „Długa” dają tylko informację o możliwościach
eksploatacyjnych otworów studziennych w rejonach ich lokalizacji, natomiast nie dają żadnej
informacji o wielkości zasobów możliwych do wykorzystania na obszarze całej gminy. Tak jak
w przypadku wód piętra czwartorzędowego, gmina nie wie jakimi zasobami wód oligoceńskich
dysponuje w swoich granicach i stąd też trudno jej ustalić optymalny sposób ich
zagospodarowania.

•

Zasoby eksploatacyjne ustalone dla ujęć „Zachodnia” i „Dębowa” dokumentują bardziej
możliwości techniczne studni (ich wydajności eksploatacyjne) a nie rzeczywistą wielkość zasobów
wodnych, możliwą do uzyskania w warunkach obecnego i dozwolonego pozwoleniami
wodnoprawnymi użytkowania wód, w tym w szczególności poboru wody na ujęciach należących
do ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim. Prawidłowo zasoby te można ustalić tylko na
podstawie badań modelowych, które jako jedyne umożliwiają odtworzenie pracy wszystkich ujęć
w warunkach ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Możliwość poboru wody na ujęciach
„Zachodnia” i „Dębowa” może być w dużym stopniu uzależniona od wielkości poboru wody z ujęć
czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie Grodziska Mazowieckiego, w tym w szczególności
tych należących do ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku, które znajdują się na kierunku dopływu wód do
ujęć w Milanówku. W sytuacji, gdy studnie przy ul. Dębowej pozostają cały czas w fazie rozruchu,
a pobór wody na ujęciu „Zachodnia” stanowi tylko około 50% poboru dopuszczalnego
pozwoleniem wodnoprawnym, problem ten jeszcze się nie ujawnia. Może się pojawić
w momencie uruchomienia eksploatacji ujęć z maksymalnymi, dopuszczalnymi dla nich poborami.
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•

Gmina Milanówek ma problem z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców w miesiącach letnich,
z uwagi na bardzo duży wzrost zużycia wody, związany z podlewaniem ogródków przydomowych.
W chwili obecnej, letnie niedobory wody uzupełniane są przez ujęcia ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku
Mazowieckim. Problem jest natury technicznej (wydajność eksploatacyjna studni) i formalnej
(sposób ustalenia dopuszczalnego poboru wody w pozwoleniu wodnoprawnym) a nie
hydrogeologicznej i może być stosunkowo łatwo rozwiązany.

•

Woda pobierana z poziomu oligoceńskiego na ujęciach „Kościuszki” i „Długa” ma podwyższoną
zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego, przekraczającą wartości dopuszczalne dla wód
przeznaczonych do spożycia. Wykazuje także wysoką mętność. Stosunkowo słaba jakość wody ma
charakter geogeniczny (naturalny) i nie należy jej wiązać z zanieczyszczeniami antropogenicznymi.
Jej uzdatnianie jest stosunkowo proste technologicznie i woda podawana do sieci bez większych
problemów spełnia warunki ustalone dla wód do spożycia przez ludzi. Jakość wód tego poziomu
musi być jednak prawidłowo monitorowana, ponieważ w sytuacji intensywnej jego eksploatacji
istnieje zagrożenie ascenzyjnego dopływu wód zasolonych z głębokiego poziomu kredowego.
Świadczyć o tym może podwyższona zawartość chlorków sięgająca prawie 100 mg/l.

•

Jakość wód czwartorzędowych na ujęciu „Zachodnia” cały czas jest stosunkowo dobra. Wartości
dopuszczalne dla wód do spożycia przekroczone są tylko w przypadku jonów żelaza i manganu
oraz mętności. Woda wymaga jedynie prostego uzdatniania. Obserwowane, nieco podwyższone
wartości niektórych parametrów fizykochemicznych, mogą jednak świadczyć o powolnej
degradacji tych wód w wyniku zanieczyszczeń antropogenicznych (SO4 – 150 mg/l, Cl – 60 mg/l,
przewodność elektrolityczna – 800 µS). Jakość wód w zakresie wskaźników zanieczyszczeń
antropogenicznych powinna być monitorowana w celu zapewnienia jak najlepszych warunków ich
ochrony. Z uwagi na wysoką podatność na zanieczyszczenie ujmowanego poziomu wodonośnego,
ujęcie powinno mieć ustanowiony teren ochrony pośredniej.

•

Ujęcie „Dębowa” ma poważny problem z jakością ujmowanych wód. Głównym problemem jest
wysokie stężenie siarczanów (przekraczające 500 mg/l), bardzo wysoka zawartość jonów żelaza
(ponad 8,0 mg/l), manganu (ok. 0,9 mg/l) i ponadnormatywna dla wód do spożycia zawartość jonu
amonowego (ok. 0,6 mg/l). Stosunkowo wysoka jest także mętność wody. Należy zauważyć, że w
stosunku do roku 1993 stężenie siarczanów wzrosło z 267 mg/l (w studni nr 1) do 522 mg/l w
studni nr 3 w 2016 r. (tab. 2). Stężenie jonu żelaza w tych samych studniach wzrosło z 3,7 mg/l do
8,25 mg/l (tab. 2). Stosunkowo niewielki, ale zauważalny jest też wzrost chlorków i azotanów,
które są głównym wskaźnikiem zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Poważny
problemem stanowi mikrobiologiczne zanieczyszczenie wód, pojawiające się zwłaszcza w nowej
studni nr 3 odwierconej w 2013 r. Wysoka jak dla płytkich wód czwartorzędowych przewodność
elektrolityczna wody (sięgająca ponad 1400 µS), przy wysokim stężeniu siarczanów i amoniaku
oraz obecności bakterii świadczy o antropogenicznym zanieczyszczeniu wód ujmowanej warstwy
wodonośnej. Słaba jakość wody wymaga kosztownego jej uzdatniania oraz zabiegów
likwidujących skażenia mikrobiologiczne. W tej sytuacji powstaje pytanie czy poziom
czwartorzędowy w rejonie ujęcia „Dębowa” nadaje się do wykorzystania w celu zaopatrzenia
ludności w wodę do spożycia, czy też należy z niego zrezygnować i możliwości zaspokojenia
potrzeb wodnych gminy poszukiwać w głębszych poziomach wodonośnych lub też w innych
rejonach.
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•

Stopień zagrożenia antropogenicznego jakości wód czwartorzędowych ujmowanych na ujęciach
„Zachodnia” i „Dębowa” jest stosunkowo wysoki z uwagi na lokalnie wysoką podatność
ujmowanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie z powierzchni terenu. Błędne formalnie
i merytorycznie są opinie sformułowane w operatach wodnoprawnych tych ujęć, że z uwagi na
dobrą naturalną izolację ujmowanego poziomu wodonośnego ujęcia te nie wymagają
ustanowienia terenu ochrony pośredniej. Analizy ryzyka wykonane w grudniu 2018 r. wykazały, że
ujmowany poziom wodonośny jest zagrożony zanieczyszczeniem i stąd też, w celu stopniowej
poprawy jakości eksploatowanych wód i odwrócenia niekorzystnego trendu zmian, konieczne jest
ustanowienie stref ochronnych dla obu ujęć. Dokumentacje hydrogeologiczne wyznaczające
tereny ochrony pośredniej dla obu ujęć zostały wykonane i wraz z wnioskiem o ustanowienie
strefy ochronnej zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego w lipcu 2019 roku. Sprawa jest
aktualnie w procedowaniu.
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3

UJĘCIE „DĘBOWA” - ANALIZA PROBLEMU ZŁEJ JAKOŚCI WODY

3.1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA

 Lokalizacja ujęcia
Ujęcie „Dębowa” znajduje się w południowo-zachodniej części miasta Milanówek. W jego skład
wchodzą dwie czynne studni o numerach 2 i 3 zlokalizowane na działce ewidencyjnej o nr 66/2
położonej przy ul. Dębowej (Ryc. 2). Stacja wodociągowa (SUW), do której podłączone są obie studnie,
znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 120/10 położonej przy ul. Na Skraju 2A (Ryc. 1). Studnie
znajdują się w odległości około 200 m na południowy wschód od SUW, na terenie kąpieliska miejskiego.

Ryc. 1

Lokalizacja ujęcia „Dębowa” w Milanówku
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Ryc. 2

Lokalizacja studni ujęcia „Dębowa” na tle mapy sytuacyjno-wysokościowej

 Aktualny stan techniczny ujęcia
Aktualnie ujęcie wody podziemnej „Dębowa” składa się z dwóch studni wierconych (nr 2 i 3). Obie
studnie posiadają obudowy typu kompaktowego z ogrzewaniem, które posadowione są na fundamencie
wyniesionym nad poziom terenu o około 20 cm. Zastosowany rodzaj obudowy zapewnia dogodny
dostęp do całości armatury z powierzchni terenu oraz uniemożliwia przedostawanie się wody opadowej
i gruntowej do otworu. Podstawowe dane o studniach ujęcia przedstawiono w tabeli 1.
SUW pracuje w systemie trzystopniowego pompowania wody. Woda surowa czerpana ze studni
głębinowej za pomocą pompy tłoczona jest na urządzenie otwartego napowietrzania (desorber),
w którym następuje jej natlenienie. Celem napowietrzania jest odgazowanie i wprowadzeniu do wody
tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza i redukcji związków manganu. Regulacja pracy pomp
głębinowych zależy od poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych. Włączanie i wyłączanie pomp
głębinowych jest możliwe lokalnie oraz zdalnie, z dyspozytorni SUW. Ze zbiornika czerpalnego, woda
podawana jest zestawem pomp przewałowych na filtry i dalej do zbiornika wody czystej. Po procesie
filtracji, około 50% wody podawane jest na układ odwróconej osmozy a następnie do dwóch zbiorników
wody czystej o pojemności 150 m3 każdy. Ze zbiorników woda za pomocą pomp podawana jest do sieci
wodociągowej. Zbiorniki wyposażone są w spust do kanalizacji oraz przelew awaryjny. W razie potrzeby
uzdatniona woda może być poddawana dezynfekcji poprzez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu
doprowadzającego wodę do zbiorników wody czystej lub do rurociągu podającego wodę do sieci.
Filtracja wody prowadzona jest na czterech filtrach pracujących w układzie dwustopniowej filtracji. Złoża
filtracyjne posiadają właściwości utleniające w stosunku do żelaza oraz katalityczne do usuwania
manganu. Podczas filtracji najpierw następuje utlenienie i usuwanie związków żelaza a następnie
związków manganu. Płukanie filtrów odbywa się automatycznie za pomocą sterownika po określonym
w trakcie rozruchu czasie lub po określonej ilości przefiltrowanej wody. Płukanie filtrów odbywa się
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wodą ze zbiornika wody czystej podawanej przez pompę płuczącą oraz przy użyciu sprężonego
powietrza podawanego przez dmuchawę. Popłuczyny, pierwszy filtrat oraz koncentrat z procesu
odwróconej osmozy kierowane są do sieci kanalizacyjnej.

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne studni
Parametr

S-2

S-3

wiercona

wiercona

czynna

czynna

1983

2013

X = 5 776 612,43
Y = 7 477 171,79

X = 5 776 128,12
Y = 7 476 846,49

101,5

101,23

72,0

80,5

50,0

60,0

Depresja eksploatacyjna s [m]

10,8

5,9

Promień leja depresji R [m]

230,0

192,0

Wydatek eksploatacyjny q [m3/h/m]

4,6

10,23

Współczynnik filtracji [m/d]

4,26

10,17

Głębokość statycznego zwierciadła wody [m
p.p.t.]

5,2

2,6

Rzędna statycznego zwierciadła wody [m
n.p.m.]

96,3

98,63

Rura nadfiltrowa (długość [m],
średnica [mm])

52,0
298

51,5
300

Rura podfiltrowa (długość [m],
średnica [mm])

4,8
298

5,0
300

Część czynna filtra:
typ
długość [m]
średnica [mm]
głębokość posadowienia [m]

Stalowy
siatkowy
15,2
298
67,8

PCV
siatkowy
24,0
300
75,5

Rodzaj studni
Stan studni
Rok wykonania
Współrzędne [PUWG 1992]
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Głębokość otworu [m]
Wydajność eksploatacyjna

[m3/h]

 Aktualny stan formalno-prawny ujęcia
•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne

Zasoby eksploatacyjne dla całego ujęcia „Dębowa” zostały zatwierdzone decyzją Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2013 r. (znak 219/13/PŚ.G) w wysokości łącznej
Qekspl = 60m3/h i przy wydajnościach eksploatacyjnych Qekspl = 50 m3/h przy depresji eksploatacyjnej
Se = 10,8 m dla studni nr 2 oraz Qekspl = 60 m3/h przy depresji eksploatacyjnej Se = 5,9 m dla studni nr 3.
Decyzja ta anulowała dotychczasowe zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości Qe = 50 m3/h przy
Se = 10,8 m zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzją z dnia 3 sierpnia 1983 r. (nr 137/83).
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•

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód

Aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych zostało wydane MPWiK Sp. z o.o.
przez Starostę Grodziskiego decyzją z dnia 10 czerwca 2015 r. (znak: 59/15) z terminem ważności do
30 czerwca 2025 r. W decyzji udzielono pozwolenia na pobór wody w wysokości:
Qmaxh=
100,0 m3/h,
Qśr.dob.=
660,0 m3/d,
Qmax.dob.= 1000,0 m3/d,
Qmax.r. =
240 900 m3/rok.
Wielkość godzinowego poboru wody limitowana przez obowiązujące pozwolenie wodnoprawne
jest zbyt duża w stosunku do ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia i planowana jest jej zmiana.

•

Strefa ochrona ujęcia

W chwili obecnej ujęcie „Dębowa” posiada wygrodzony teren ochrony bezpośredniej (TOB)
ustanowiony decyzją Starosty Grodziskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (znak: 59/15). Teren ochrony
pośredniej (TOP) jak dotąd nie był nigdy wyznaczony i ustanowiony. Spełniając wymagania aktualnie
obowiązującej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., MPWiK Sp. z o.o. zleciło wykonanie dla
ujęcia „Dębowa” opracowania Analiza ryzyka oraz dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej strefę
ochronną. Dokumenty te wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia (łącznie TOB
i TOP) zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego. Sprawa jest aktualnie w procedowaniu.

3.2

HISTORIA UJĘCIA „DĘBOWA”

 Historia budowy i eksploatacji ujęcia
Ujęcie wód podziemnych „Dębowa” pierwotnie składało się z dwóch studni eksploatowanych na
potrzeby Kąpieliska Miejskiego w Milanówku. W 1967 roku, na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy
Kąpieliska w Milanówku odwiercono studnię nr 1. W 1983 roku, na zlecenie Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej (TKKF) odwiercono studnię nr 2. W 2004 roku, z powodu znacznego spadku wydajności,
zlikwidowano studnię nr 1 (Fic, Kręgiel, 2004). W 2013 roku odwiercono studnię nr 3, która miała
zastąpić studnię nr 1. W międzyczasie kąpielisko zostało zamknięte. Ujęcie przeszło pod nadzór Urzędu
Miasta Milanówek. W związku z rozwojem miasta i koniecznością zapewnienie wody w odpowiedniej
ilości i o odpowiedniej jakości, Urząd Miasta w roku 2012 podjął decyzję o budowie stacji uzdatniania
wody na działce 120/10 przy ul. Na Skraju. W 2013 roku firma WODROPOL S.A. rozpoczęła prace
budowlane. Zostały one zakończone w 2016 roku, kiedy to uzyskano pozwolenie na użytkowanie
obiektu. WODROPOLS.A. jako tymczasowy użytkownik obiektu zwrócił się do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o wydanie oceny higienicznej. Ocena ta nie została wydana ze względu na
przekroczenie dopuszczalnej liczby mikroorganizmów w 22oC a firma WODROPOL S.A. znalazła się w tym
czasie w stanie upadłości. Wdrożona przez wykonawcę technologia uzdatniania wody uwzględniała
dawkowanie wodorotlenku sodu w celu podniesienia pH do poziomu, w którym procesy oczyszczania
wody były najefektywniejsze. Po pewnym czasie doszło w związku z tym do wytrącenia się związków
wapnia w rurach technicznych oraz na filtrach, co było bezpośrednią przyczyną konieczności
przeprowadzenia prac remontowych na praktycznie nowej SUW. Przez cały okres prowadzenia prac
naprawczych użytkownik borykał się z przekroczoną liczbą mikroorganizmów w 22oC. W sierpniu
2018 roku podjęto decyzję o wyłączeniu z eksploatacji studni nr 3 i od tego czasu na obiekcie przestały
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występować problemy z przekroczoną liczbą mikroorganizmów w 22oC. Po przeprowadzeniu prac
naprawczych ponownie zwrócono się o wydanie oceny higienicznej. Ocena ta została wydana
ostatecznie jesienią 2018 roku. Pomimo tego SUW przy ul. Na Skraju nie dostarczała wody do sieci
wodociągowej. Praktycznie całość pobieranej wówczas wody trafiała do sieci kanalizacyjnej. W czerwcu
2019 roku, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wodę ujęcie ponownie podłączono do sieci
wodociągowej.
SUW przy ul. Na Skraju wraz z ujęciem przy ul. Dębowej są własnością Urzędu Miasta Milanówek.
Obiekt eksploatowany jest natomiast przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. (MPWiK), przy czym kwestia zarządu tym ujęciem nie została dotąd uregulowana prawnie. MPWiK
zostało powołane w celu prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Milanówek i obecnie jest właścicielem lub też zarządza czterema ujęciami wód podziemnych
dostarczającymi wodę dla mieszkańców Milanówka.

 Analiza eksploatacji i stanu fizyczno-chemicznego wód podziemnych
•

Charakterystyka poboru wody na ujęciu

Woda ze studni nr 1 oraz studni nr 2 do momentu zamknięcia kąpieliska miejskiego była
pobierana praktycznie tylko na jego potrzeby. Zamawiający nie dysponuje informacjami co do wielkości
poboru wody w tym czasie. Dopiero po likwidacji studni nr 1 i budowie studni nr 3 woda z ujęcia miała
być kierowana do miejskiej sieci wodociągowej poprzez nowo wybudowaną stację uzdatniania wody
przy ulicy Na Skraju. Ze względu na fakt, że ujęcie nie uzyskało pozytywnej oceny higienicznej pobierana
woda była kierowana poprzez stację uzdatniania bezpośrednio do kanalizacji ściekowej. Jednocześnie na
ujęciu trwały prace mające na celu poprawę parametrów fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych
wody oczyszczonej. Ilość wody pobranej na ujęciu w okresie od stycznie 2017 roku do kwietnia
2019 roku przedstawiono na rycinie 3.
W 2017 roku sumaryczny pobór wody na ujęciu wyniósł 67 406 m3. Rok później był już 31%
większy i osiągnął niewiele ponad 88 tys. m3. Do października 2019 roku pobór wynosił ok. 106tys. m3.
Wzrost poboru w roku 2019 związany jest z faktem, że od 6 czerwca woda ze SUW przy ul. Na Skraju
kierowana jest do miejskiej sieci wodociągowej. Aktualnie trudno jest wyrokować o dalszej wielkości
poboru wody na ujęciu. Niewątpliwie zapotrzebowanie na wodę dla miasta, szczególnie w miesiącach
letnich, jest wysokie i nie może być w pełni pokryte przez pozostałe trzy ujęcia.
Ilość wody pobranej na ujęciu w okresie od stycznie 2017 roku do kwietnia 2019 roku w rozbiciu
poszczególne studnie roku przedstawiono na rycinie 4. W 2017 roku 28,4% poboru na ujęciu pochodziło
ze studni nr 2 natomiast pozostałe 71,6% ze studni nr 3. Ze względu na liczne problemy związane
zarówno z wysoką zawartością związków żelaza, manganu, siarczanów czy wysoką twardością wody oraz
z pojawianiem się w niej mikroorganizmów, pobór wody ze studni nr 3 w kolejnych miesiącach był
ograniczany. W sierpniu 2018 roku zaprzestano pobierania wody ze studni nr 3, co rozwiązało problem
z przekroczoną liczbą mikroorganizmów w 22oC.
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Wielkość poboru wody surowej na ujęciu „Dębowa”
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Wielkość poboru wody dla studni nr 1 i studni nr 2 ujęcia „Dębowa” w latach 2017-2019

W okresie, kiedy SUW przy ul. Na Skraju znajdowała się w stanie rozruchu, praktycznie cała
wydobyta woda kierowana była ostatecznie do sieci kanalizacyjnej. W 2018 roku łącznie na potrzeby
własne wykorzystano tylko 1395 m3 wody, co stanowiło niespełna 1,6% całkowitego poboru. Woda
została wykorzystana głównie do podlewania terenów zielonych miasta. W okresie od marca do maja
2019 roku do podlewania terenów zielonych wykorzystano 585 m3 wody (ok. 3,2% wielkości poboru).
Pozostała ilość wody odprowadzono do kanalizacji. Od dnia 6 czerwca, ze względu na zwiększone
zapotrzebowanie na wodę, ujęcie podaje wodę do miejskiej sieci wodociągowej. W okresie od czerwca
do października 2019 roku do sieci wodociągowej podano 50 120 m3, co stanowi niespełna 66% poboru
wody surowej. Pozostałą ilość wody została zużyta na cele technologiczne ujęcia - płukanie filtrów,
odwróconej osmozy i ściek z procesu odwróconej osmozy. Zużyta woda na cele technologiczne jako
ściek trafiła do sieci kanalizacyjnej.
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Stosunek wielkości poboru wody surowej do ilości wody zrzucanej do kanalizacji w okresie od
czerwca do października 2019 roku przedstawiono na rycinie 5. W czerwcu ok. 35% pobranej wody po
przejściu przez filtry I, II stopnia oraz RO (odwrócona osmoza) zrzucono do kanalizacji. W kolejnych
miesiącach procentowa ilość zrzucanej wody była zbliżona. Tak duże straty są wynikiem technologii
uzdatniania wody o bardzo wysokiej zawartości jonów żelaza, manganu a także siarczanów czy twardości
ogólnej.
[m3]
12 000
10 000
8 000

woda podawana do
sieci

6 000

ściek

4 000
2 000
0
VI

Ryc. 5

VII

VIII

IX

X

Wielkość poboru wody surowej w stosunku do ilości wody zrzucanej do kanalizacji w okresie od
czerwca do października 2019 roku

•

Charakterystyka stanu fizyczno-chemicznego pobieranej wody

Woda podziemna ujmowana na ujęciu „Dębowa” służy do zbiorowego zaopatrzenia ludności
w wodę do spożycia. W związku z tym musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Pierwsze badania fizykochemiczne wody z rejonu ujęcia „Dębowa” wykonano po odwierceniu
studni nr 1 w 1967 roku (Tab. 2). Woda ta charakteryzowała się pH na poziomie 7,3 oraz niską
twardością ogólną. Wysoka natomiast była zawartość manganu (0,23 mg/l) oraz żelaza (2,2 mg/l) a co za
tym idzie mętność i barwa. W 1983 roku, po odwierceniu studni nr 2, ujmowana w niej woda
charakteryzowała się bardzo wysoką mętnością i barwą oraz bardzo wysokimi zawartościami: żelaza,
manganu i siarczanów. Woda ze studni nr 1 w tym czasie charakteryzował się również wysoką
zawartością manganu i żelaza, jednak ilość tych składników była dwukrotnie niższa niż w studni nr 2.
Pomimo, że zwierciadło w obu studniach ma charakter swobodny i stabilizuje się praktycznie na tej
samej głębokości to studnie charakteryzują się inną głębokością zabudowy filtra. W studni nr 1 warstwę
wodonośną zafiltrowano na głębokości od 49,3 do 63,0 m p.p.t., natomiast w studni nr 2 na głębokości
od 51,8 do 67,0 m. Ta z pozoru nieznaczna różnica ma wpływ na rozkład przepływu wody wokół filtra
studziennego. Wyraźne zmiany w chemizmie wody w obu studniach z kolei świadczą o niestabilnym
składzie fizykochemicznym wody w czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Niestabilność składu
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chemicznego potwierdzają również kolejne badania. Szczególnie w przypadku studni nr 3 widoczna jest
zmienność takich parametrów jak zwartość chlorków, azotanów, manganu czy żelaza.
Tab. 2. Wybrane parametry fizyczno-chemiczne wody podziemnej (surowej) ujmowanej na ujęciu „Dębowa”

Parametr Jednostka

Odczyn
Przewodn
ość
elektryczn
a właściwa

Dopuszczaln
a wartość
składnika 1)

Studnia nr 1

Studnia nr 2

Studnia nr 3

31.10.
1967

02.08.
1983

1983

22.09.
2010

01.09.
2016

08.11.
2019

17.06.
2013

8.07.
2013

01.09.
2016

-

6,5-9,5

7,3

7,3

7,09

7,26

7,3

7,2

7,3

7,1

7,3

μS/cm

≤ 2500

nb

nb

1061

1207

1336

1312

1206

1620

1435

36

nb

7

10

12

<5

40

10

12

Akcept.

Barwa

Mętność

mgPt/l

Pożądana
wartość tego
parametru w
wodzie w
kranie u
konsumenta
do 15 mg
Pt/l

NTU

<1

10

nb

86

27,3

10,4

123

>2

18

5,86

-

Akcept.

nb

nb

z1R

niea

niea

nb

niea

nb

niea

Twardość
ogólna

mgCaC
O3/l

60-500

220

nb

541,8

632

644

nb

9455

669

695

Siarczany

mg/l

250

nb

297

267,53

332

438

404

nb

377

522

Chlorki

mg/l

250

4,7

10,9

37,30

39,7

nb

nb

46,0

230

nb

Jon
amonowy

mg/l

≤ 0,5

0,28

0,39

<0,25

0,863

0,664

0,62

2,62

<0,1

0,654

Azotany

mg/l

≤ 50

0,44

0,009

3,1

0,4

5,95

nb

1,0

0,21

5,9

Azotyny

mg/l

≤ 0,5

0,01

0,01

<0,02

0,014

0,014

nb

<0,05

<0,05

<0,01

Mangan

mg/l

≤ 0,05

0,23

0,25

0,47

0,639

0,89

0,853

0,2

0,4

0,94

Żelazo
ogólne

mg/l

≤ 0,2

2,2

3,7

6,78

8,84

8,06

12,4

11,01

2,8

8,25

Zapach

Objaśnienia:
1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294)
nb - nie badano
niea – nieakceptowalne/y
na czerwono zaznaczono parametry, których wartości przekraczają dopuszczalne granice przyjęte dla wód do spożycia przez ludzi

Woda pochodząca ze studni nr 2 i nr 3 nie spełnia standardów wyznaczonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie surowej notuje się przekroczenie dopuszczalnej zawartości
żelaza 62-krotnie, manganu 19-krotnie, siarczanów ponad 2-krotnie i nieznacznie jonu amonowego.
Woda wymaga skomplikowanego procesu uzdatniania. Obecnie woda w SUW przy ul. Na Skraju
uzdatniana jest z wykorzystanie filtracji pośpiesznej i systemu odwróconej osmozy. Wykorzystanie
metody RO pozwala na dostarczenie do sieci wodociągowej wody zgodnej z wymaganiami jakościowymi.
Jednocześnie niemal 35% pobranej wody zrzucane jest do sieci kanalizacyjnej, co związane jest
z procesem technologicznym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w MPWiK SP. z o.o. aktualnie
(grudzień 2019) woda podawana do sieci wodociągowej pochodzi wyłącznie ze studni nr 2, która to
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studnia ogólnie charakteryzuje się nieco lepszymi parametrami fizyko-chemicznymi pobieranej wody niż
studnia nr 3. Pomimo tego, woda po przejściu przez system RO, ze względu na wartość pH znajduje się
na granicy dopuszczalności do spożycia przez ludzi.
Żelazo jest metalem powszechnie występującym w minerałach skałotwórczych (w skałach
magmowych, minerałach skał osadowych). Do wody dostaje się głównie w wyniku wietrzenia minerałów
z grupy krzemianów, glinokrzemianach i węglanów zachodzącego głównie pod wpływem wody
i dwutlenku węgla lub też w wyniku procesów utleniania i hydrolizy minerałów siarczkowych.
Niewielkich ilości żelaza mogą również dostarczać procesy rozkładu substancji organicznej. Migracja
żelaza w przyrodzie jest skomplikowana i zależy między innymi od odczynu środowiska, warunków
redoks, obecności i formy występowania substancji organicznej, ilości rozpuszczonego w wodzie CO2,
obecności związków siarki czy określonych grup bakterii. Żelazo może migrować w zróżnicowanych
formach: jonowej obojętnych cząsteczek, w postaci koloidalnej, w formie zaabsorbowanej oraz w formie
kompleksów organicznych i nieorganicznych. W niskozmineralizowanych wodach podziemnych, żelazo
występuje głównie w formie jonowej (Fe2+). Przy wysokiej zawartości siarczanów w wodzie możliwe jest
występowanie w niej soli siarczanowych żelaza (FeSO4). W strefie o warunkach silnie utleniających
możliwe jest zatem utlenianie żelaza Fe2+ do żelaza Fe3+ przy jednoczesnym wytrącaniu wodorotlenków
żelaza. Proces ten może zachodzić w warstwie wodonośnej, w studni, przewodach wodociągowych czy
urządzeniach pompowych. Wytrącanie się osadów żelazistych (głównie tlenków żelaza) zwłaszcza na
filtrach studni wierconych prowadzi do ich kolmatacji i uszczelniania, co często uniemożliwia
eksploatację wód. Sytuacja ta występuje często w studniach czwartorzędowych. Związki żelaza są bardzo
wrażliwe na zmiany pH i Eh co sprawia, że w obrębie warstwy wodonośnej w niewielkim oddaleniu od
siebie parametry ujmowanej wody mogą się znacznie różnic. Na zmiany zawartości żelaza
w eksploatowanej wodzie może mieć również wpływ sama eksploatacja i związane z nią zmiany
naturalnego reżimu hydrochemicznego, w tym w szczególności wytworzenie leja depresji i zwiększenie
przez to strefy aeracji. Trwała zmiana poziomu wody uruchamia szereg procesów hydrogeochemicznych
związanych z podwyższeniem Eh i obniżeniem pH wody. Zainicjowane zostają procesy utleniania
siarczków wytrąconych uprzednio w warstwie wodonośnej. Siarczan żelaza częściowo przechodzi do
wody a pojawiający się w wyniku reakcji kwas siarkowy reaguje równocześnie z wodorowęglanami
znajdującymi się w wodzie co prowadzi do wytrącania się siarczanu wapnia oraz wydzielania się
dwutlenku węgla. Zwiększona ilość dwutlenku węgla ułatwia z kolei przechodzenie żelaza do wody.
Efektem przedstawionych wyżej przemian, zachodzących równocześnie i obejmujących inne pierwiastki,
jak na przykład mangan, jest pojawienie się w wodzie w miarę eksploatacji większych ilości żelaza,
manganu oraz siarczanów Takie zmiany reżimu hydrochemicznego wokół eksploatowanych ujęć znane
są m.in. ze strefy pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (Macioszczyk, 1987).
Głównym źródłem siarczanów występujących w wodach podziemnych są minerały zawierające
siarkę. Siarczany mogą również przenikać do wód podziemnych z zanieczyszczeń ściekami
przemysłowymi czy gospodarczymi oraz w wyniku ługowania odpadów stałych. W Polsce zawartość
siarczanów w wodach podziemnych (na niżu) zwykle nie przekracza kilkudziesięciu mg/l. Lokalnie
w strefach, w których zachodzi naturalny rozkład substancji organicznej może być wyższa i sięgać do
100 mg/l. W przypadku zanieczyszczania wód ściekami ilość siarczanów może sięgać kilkuset mg/l.
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•

Charakterystyka stanu bakteriologicznego

W obu studniach ujęcia „Dębowa” istotnym problemem jest regularne pojawianie się
mikroorganizmów. W wynikach badań bakteriologicznych wody surowej pobranej w dniu 17 czerwca
2013 roku ze studni nr 3 oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22oC w ilości powyżej
300 jtk/1ml wody, liczbę bakterii z grupy coli na 57 jtk/100 ml, liczbę bakterii Escherichia coli na
11 jtk/ 100 ml. Jednocześnie w treści Dodatku do dokumentacji (Merchel, 2013), w rozdziale 6.8 podano,
że skład bakteriologiczny wody nie budzi uwag. Jest to istotne uchybienie treści dokumentacji, gdyż stan
bakteriologiczny wody surowej w nowo odwierconej studni nie spełniał wymogów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(uchylony).
Biorąc pod uwagę wykonywane w kolejnych latach badania bakteriologiczne szczególny niepokój
budzi ogólna liczba mikroorganizmów. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r.
poz. 2294) w wodzie przeznaczonej do spożycia wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczna
mikroorganizmów w 22 ± 2°C zaleca się, aby nie przekraczała 100 jtk/1 ml. Jednocześnie woda
przeznaczona do spożycia nie może zawierać enterokoków czy bakterii Escherichia coli.
Określenie ogólnej liczby mikroorganizmów jest użyteczne w celu oceny jakości wody ujmowanej
oraz do monitorowania procesów uzdatniania wody. W połączeniu z monitorowaniem Escherichia coli,
bakterii grupy coli, mętności i stężenia środków dezynfekcyjnych, powinno być stosowane w ramach
realizacji systemu wielobarierowego podejścia mającego na celu zapewnienie produkcji bezpiecznej
wody do spożycia. Należy podkreślić, że sam parametr ogólnej liczby mikroorganizmów nie jest uważany
za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia.
Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów pozwala na wykrycie szerokiego spektrum
mikroorganizmów heterotroficznych, zarówno bakterii jak i grzybów, mających zdolność wzrostu na
podłożach hodowlanych, bez czynników hamujących lub selektywnych, w określonym czasie
i temperaturze inkubacji. W przypadku liczby bakterii heterotroficznych oznaczanej w temperaturze
22 ± 2oC wykrywane są przede wszystkim bakterie stanowiące mikroflorę autochtoniczną wody, które
nie mają istotnego znaczenia sanitarnego, gdyż bakterie te nie mają zdolności wzrostu w temperaturze
ciała ludzkiego (37oC), a zatem zazwyczaj są nieszkodliwe dla zdrowia człowieka. Rodzaje i liczba bakterii
wykrywanych za pomocą metody HPC różnią się w zależności od wielu czynników, nie tylko od
warunków hodowli i metody badania, ale również od rodzaju/pochodzenia próbki (np. woda surowa,
uzdatniona, zdezynfekowana) czy pory roku. Spektrum wykrywanych drobnoustrojów obejmuje
zarówno bakterie wrażliwe jak i oporne na procesy dezynfekcji (bakterie wytwarzające przetrwalniki)
oraz bakterie namnażające się w uzdatnionej wodzie nie zawierającej pozostałego aktywnego czynnika
dezynfekcyjnego. Na wynik oznaczanej liczby bakterii ma również istotny wpływ prawidłowe pobranie
próbki wody do badań oraz czas pomiędzy pobraniem a analizą próbki wody (czas/warunki transportu
i przechowywania). Mogą również występować różnice w liczbie i rodzajach bakterii wykrywanych
w próbkach wody pobranych w tym samym punkcie, ale w różnym czasie (GIS, 2018).
Nieoczekiwany wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów może być zatem wczesnym ostrzeżeniem
o poważnym zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia w celu identyfikacji
przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

HYDROEKO - Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., Warszawa

19

Wariantowa koncepcja optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
w oparciu o wykorzystanie SUW przy ul. Na Skraju w Milanówku

Tab. 3. Zestawienie zawartości ogólnej liczby bakterii w 22 oC dla wody surowej na ujęciu „Dębowa”
Data badania
2013

2017

Studnia nr 2
10.lip

15

12

10.lip

29

125

21.sie

0

20

13.paź

0

0

0

30.paź

27

0

>300

20.lut

46

13.lip

0

120

105

>300

chlorowanie studni

20.lip

6

27.lip

1

>300

0

1

204

21.lip

22

23.lip

chlorowanie studni

03.sie

227

13.sie

2019

Woda podawana do sieci

>300

16.lip

2018

Studnia nr 3

>300

1

28.sie

260

05.lip

93 (po płukaniu studni)

16.lip

1 (po płukaniu studni)

22.lip

45 (po płukaniu studni)

29.lip

55

05.sie

38 (po płukaniu studni)

13.sie

2 (po płukaniu studni)

10.wrz

>300

W studni nr 3 obserwuje się zwiększenie liczby mikroorganizmów kilka dni po przeprowadzeniu
chlorowania studni. Chlorowanie studnie polega w ogólności na wprowadzeniu do otworu studziennego
środka odkażającego a następnie przepompowania studni. Pojawienie się zwiększonej liczby
mikroorganizmów kilka dni po przeprowadzeniu tego procesu może być związane z naruszeniem
biofilmu i osadów zgromadzonych na filtrze studziennym, ewentualnie także w kolumnie studziennej czy
w rurze podfiltrowej. Przy braku stabilności chemicznej i biologicznej w otworze studziennym, co ma
miejsce w analizowanym otworze i wywoływane jest sposobem eksploatacji otworu – licznymi
epizodami pracy pompy i przestojami, przeprowadzaniem pompowań oczyszczających itd. kumulacja
cząstek stałych i produktów korozji w strefie przyfiltrowej studni może być intensyfikowana. Natomiast
gwałtowny i zbyt duży wzrost prędkości przepływu powoduje wypłukiwanie i uruchamianie
zanieczyszczeń zdeponowanych w osadach, co jest przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody. Zjawisko
to może ulegać nasileniu przy zwiększonym poborze, który ma miejsce w momencie prowadzenia
pompowania oczyszczającego.
Biorąc pod uwagę fakt, że podczas gdy w studni nr 3 ogólna liczba mikroorganizmów wynosi
ok. 100 – 300 jtk/1ml, w studni nr 2 ogólna liczba mikroorganizmów nie przekracza 46 jtk/1 ml
(a w większości badań była zerowa) można stwierdzić, że problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego
nie dotyczy warstwy wodonośnej (Tab. 3). Znaczna zawartość ogólna bakterii obserwowana w studni
nr 3 może być związana z wieloma czynnikami, do których należą:
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−

nieprawidłowe wykonanie otworu studziennego, w tym: brak odpowiedniej izolacji warstwy
wodonośnej od powierzchni terenu, nieprawidłowe uszczelnienie z kompaktonitu lub jego brak
umożliwiający spływ wody z powierzchni terenu bezpośrednio po kolumnie otworu
i przedostawanie się wraz z nią zanieczyszczeń oraz lokalne zmiany w chemizmie wody i ośrodka
gruntowo-wodnego bezpośrednio przy kolumnie studni,

−

nieszczelna obudowa studni,

−

nieprawidłowe wykonanie filtra, zanieczyszczony bakteriologicznie materiał z którego wykonano
obsypkę,

−

nagromadzenie osadu w rurze podfiltrowej,

−

zarastanie filtra.

3.3

ANALIZA PROBLEMU ZŁEJ JAKOŚCI WODY NA UJĘCIU „DĘBOWA”

 Możliwe przyczyny złej jakości wody w studniach ujęcia
•

Stan techniczny otworów studziennych
Studnia nr 1

Studnia nr 1 została odwiercona w 1971 r do głębokości 70 m. Wiercenie do głębokości 21,5 m
prowadzono w kolumnie rur φ12”, następnie w rurach φ9⅝”. Na głębokości 69 m posadowiono filtr
siatkowy, stalowy z rur φ4” o wymiarach:
- rura podfiltrowa o długości
4,26 m,
- część robocza filtra o długości 14,42 m,
- ruranadfiltrowa o długości
14,82 m.
Studnia została zlikwidowana w grudnia 2004 roku ze względu na złe parametry fizykochemiczne
ujmowanej wody. Od początku istnienia nie była ona użytkowana, a jej zlikwidowanie było działaniem
podjętym na rzecz ochrony wód podziemnych (Fic, Kręgiel, 2004). Likwidacja studni odbyła się poprzez
zasypanie jej piaskiem z dodatkiem środka dezynfekującego (podchlorynu sodu) do głębokości zalegania
zwierciadła wody tj. 42,3 m p.p.t., a następnie samym piaskiem do głębokości ok. 11 m p.p.t.
W przedziale głębokości 0,85 – 11 m p.p.t. otwór wypełniono betonem. Komora studzienne i kopiec, ze
względu na zagospodarowanie okolicznego terenu (basenu) zostały zachowana i odpowiednio
oznakowane.
Likwidacja studni została przeprowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej a po zakończeniu
prac sporządzono zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (Dz. U. Nr 89, poz. 414) dokumentację
geologiczną z likwidacji otworu studziennego. Z otworu usunięto, na ile to możliwe, elementy zabudowy
i odtworzono naturalny profil geologiczny. Ze względu na fakt, że zadecydowano o pozostawieniu
obudowy i kopca górna część otworu zabetonowano. Sposób likwidacji studni jest prawidłowy.
Zlikwidowany otwór jest umiarkowanie dobrze chroniony przed bezpośrednim dostępem osób
niepowołanych. Pozostawiana obudowa od 2004 roku nie była konserwowana w związku z czym uległa
pewnej degradacji, przez co nie zapewnia szczelności. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej
w kwietniu 2019 roku we wnętrzu obudowy znajdowała się niewielka ilość wody, prawdopodobnie
pochodzenia atmosferycznego oraz zanieczyszczeń: liście i gałązki. W celu zabezpieczenia zlikwidowanej
studni – nie tylko przed przedostaniem się zanieczyszczeń ale i przed wpadnięciem do niej, należy
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bezwzględnie zabezpieczyć właz studzienny (zamknąć na kłódkę). Zaleca się okresowe sprawdzenie czy
zamknięcie nie uległo uszkodzeniu.

Ryc. 6

Obudowa studni nr 1 po likwidacji

Ryc. 7

Wnętrze zlikwidowanej studni nr 1
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Studnia nr 2
Studnia nr 2 została odwiercona do głębokości 72 m. W otworze został zabudowany filtr stalowy
φ298 mm o następujących wymiarach:
- rura podfiltrowa o długości
4,8 m,
- część robocza filtra o długości 15,2 m,
- rura nadfiltrowa o długości
52,0 m (wyprowadzona na powierzchnię).

Ryc. 8

Studnie nr 2 i 3

Studnia nr 3
Studnia nr 3 została odwiercona w bezpośrednim sąsiedztwie studni nr 2 w 2003 roku do
głębokości 80,5 m. Do głębokości 9,0 m wiercenie prowadzono systemem okrętnym przy użyciu świdra
rurowego φ20” i orurowano rurami φ508 mm. Dalej wiercenie prowadzono bezrurowo do głębokości
50,0 m, świdrem φ470 mm (system obrotowy z prawym obiegiem płuczki). Następnie kontynuowano
wiercenie z lewym obiegiem płuczki świdrem typu gryzer φ470 mm. Otwór został zafiltrowany filtrem
kolumnowym PCV DN 300, szczelinowym o szerokości szczeliny 3 mm, owiniętym siatką nylonową nr 10.
Kolumna filtrowa posiada następujące wymiary:
- rura podfiltrowa o długości
5,0 m,
- część robocza filtra o długości 24,0 m,
- rura nadfiltrowa o długości
51,5 m (wyprowadzona na powierzchnię).
Po wykonaniu studni nr 3 zdecydowano o przeprowadzeniu prac renowacyjnych studni nr 2.
W wyniku przeprowadzonych prac obie studnie obecnie posiadają zabudowy prefabrykowane typu
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LANGE. Obudowy te wyposażone są w system ogrzewania i posadowione są na fundamencie
żelbetowym o wymiarach 1,3 na 1,9 m oraz wyniesionym 0,2 m ponad poziom terenu.
Zastosowana obudowa pozwala na dogodny dostęp do armatury z powierzchni terenu, zapewnia
bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy oraz zapewnia utrzymanie
czystości wewnątrz i zapobiega przedostawaniu się do środka wody opadowej i gruntowej.
Obudowa studni składa się z następujących elementów:
−

podstawy o wymiarach 1,66 na 1,1 m wykonanej z konstrukcja stalowej, ażurowej, obudowanej
szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego, wypełnionej pianką poliuretanową w celu
ocieplenia podstawy,

−

pokrywy obudowy złożonej z elementu wewnętrznego i zewnętrznego wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego i rozdzielonych warstwa pianki poliuretanowej o grubości 50 mm,

−

wlotu powietrza, stanowiącego jednocześnie uchwyt do podnoszenia obudowy. Wlot jest
zabezpieczony przed przedostawaniem się do wnętrza owadów czy drobnych gryzoni,

−

kominka wentylacyjnego ocieplonego pianką poliuretanową, zabezpieczonego
przedostawaniem się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów,

−

zawiasów, zamka pokrywy, uszczelki, wspornika kotwiącego, wspornika pokrywy.

−

głowicy studni z kołnierzem obrotowym,

−

manometru,

−

wodomierza z nadajnikiem impulsów DN 100,

−

odcinka prostego rurociągu DN 100,

−

kolanka hamburskiego DN 100,

−

odcinka rurociągu z zaworem czerpalnym,

−

przepustnicy zaporowej bezkołnierzowej DN 100,

−

hermetycznej skrzynki elektrycznej,

−

urządzenia automatycznego awaryjnego ogrzewania, które włącza się przy wyłączeniu pompy,
co jest równoznaczne z brakiem przepływu wody. Stanowi on główny i w pełni wystarczający
czynnik utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy studni nawet przy spadku
temperatury zewnętrznej poniżej -20oC. Ogrzewanie awaryjne włącza się automatycznie, jeśli
temperatura pod obudową studni spadnie poniżej 0oC.

przed

W obudowie studni nr 2 i 3 zainstalowano ponadto na rurociągu tłocznym wodomierze
MWN100NKO. Schemat budowy studni nr 2 przedstawiono na rycinie 9. Schemat budowy studni nr 3
przedstawiono na rycinie 10.
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Ryc. 9

Schemat obudowy studni nr 2
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Ryc. 10 Schemat obudowy studni nr 3

 Analiza wykonawstwa i zabudowy studni według dokumentów
Zastosowane obudowy typu LANGE charakteryzują się bardzo dobrym zabezpieczeniem studni
przed możliwością infiltracji wód gruntowych, opadowych czy roztopowych do jej wnętrza. Ponadto
obudowy tego typu są łatwe w utrzymaniu czystości czy zagwarantowaniu prawidłowych warunków
sanitarnych. Dostęp do armatury studziennej w celu jej normalnego użytkowania, przeglądu czy napraw
jest prosty i nie wymaga skomplikowanych zabiegów technicznych. Obudowy tego typu są również
estetyczne, co nie pozostaje bez znaczenia, gdy stanowią element zabudowy w terenie miejskim.
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Z przeprowadzonych podczas wizji terenowej oględzin wynika, że obudowy są w dobrym stanie
technicznym, nie są uszkodzone ani rozszczelnione. Są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób
nieuprawnionych. Teren wokół studni jest wygrodzony, zagospodarowany, oczyszczony i zadbany.
Bezpośrednie otoczenie studni oraz stan techniczny urządzeń studziennych nie budzą zastrzeżeń.
Dokładne badania mające na celu ocenę stanu technicznego otworów tj. np. kamerowanie otworu na
potrzeby niniejszego opracowania nie były prowadzone. Ze względu na fakt, że właściciel nie zgłaszał
uwag co do stanu technicznego samych otworów studziennych, aktualnie nie widzi się konieczności
wykonania tego typu prac.
Obie studnie (nr 2 i nr 3) odwiercono powszechnie stosowanymi metodami, zgodnie
z zatwierdzonymi projektami robót geologicznych. W studniach przeprowadzono, zgodnie z ogólnie
panującymi zaleceniami, dwuetapowe próbne pompownia. Etap pierwszy polegał na oczyszczeniu strefy
przyotworowej z zawiesiny pylastej powstałej w czasie wiercenia. Następnie kontynuowano
pompowanie oczyszczające (łączny czas 24 h). Otwory zachlorowano i przeprowadzono stójkę
stabilizacyjno-dezynfekcyjną. Następnie, w drugim etapie przeprowadzono pompowanie pomiarowe. Po
przeprowadzeniu pompowań pobrano próbki wody do analizy fizykochemicznej. W pobranej wodzie,
w obu przypadkach, stwierdzono ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu. Skład bakteriologiczny
wody nie budził zastrzeżeń. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją można przyjąć, że otwory
studzienne nr 2 i nr 3 ujęcia przy ulicy Dębowej zostały wykonane prawidłowo. Otwór studzienny nr 1
został zlikwidowany prawidłowo. W rzeczywistości może to wyglądać jednak inaczej.
W trakcie rozruchu SUW stwierdzono natomiast, że studnia nr 3 umożliwia pobór wody w ilości
nie większej niż 38 m3/h, co oznacza zmniejszenie jej wydajności o 24%. Zalecono przeprowadzenia
regeneracji studni. Ponadto, podczas eksploatacji studnie nr 2 użytkownik obserwuje, że pompa nie
pracuje prawidłowo osiągając tzw. suchobieg.

•

Zanieczyszczenie antropogeniczne gruntów i wód podziemnych

W rejonie ujęcia oraz w rejonie spływu wód do ujęcia „Dębowa” nie zidentyfikowano
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1939 z poźn. zm) oraz ustawą
z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1862 z poźn. zm.) powinny znaleźć się w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Ujęcie przy ulicy Dębowej oraz obszar spływu wód do niego znajdują się na terenie zwartej
zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. Zagrożenie wód podziemnych związane jest głównie z brakiem
pełnego skanalizowania miasta (według Diagnozy obszaru Miasta Milanówek) z sieci kanalizacyjnej
korzysta 65,5% mieszkańców). Skutkuje to dużą liczba potencjalnie nieszczelnych szamb i nieprawidłowo
działających przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Ponadto znaczna ilość
pojazdów i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi na terenie miejskim podnosi
prawdopodobieństwo wycieku materiałów pędnych, smarów i innych płynów eksploatacyjnych, które
wraz z wodą opadową mogą przesączać się w głąb strefy aeracji, lub w przypadku utwardzonego
podłoża, spływać do kanalizacji burzowej i wraz z innymi zrzutami ścieków trafiać do okolicznych cieków
powierzchniowych, często o charakterze infiltrującym. Zagrożeniem dla wód podziemnych mogą być też
nawozy naturalne i sztuczne, opryski i inne środki ochrony i pielęgnacji roślin stosowane punktowo,
w rejonie działek o luźnej zabudowie. Ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie
zurbanizowanym związane jest również z występowaniem hal magazynowych, magazynów towarów
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i paliw, punktów przeładunkowych, oraz działalności przemysłowej. W rejonie OSW ujęcia „Dębowa”
wytypowano dwa obszary pofabryczne, mogące oddziaływać na środowisko wód podziemnych. Należy
do nich znajdujący się w północnej części OSW ujęcia teren nieistniejących już zakładów przemysłu
jedwabniczego, gdzie aktualnie prowadzona jest inna działalność gospodarcza oraz teren zajmowany
niegdyś przez fabrykę narzędzi chirurgicznych (obecnie porośnięty zielenią), znajdujący się w części
południowo-wschodniej wyznaczonego OSW. Szczególne zagrożenie dla ujmowanych wód podziemnych
może stwarzać zwłaszcza teren dawnych zakładów jedwabniczych, gdzie przez wiele lat prowadzono
działalność produkcyjną z wykorzystaniem związków chemicznych, zawierających m.in. metale ciężkie.
Ścieki technologiczne z zakładu, przed ich zrzutem do kanalizacji gromadzone były w otwartym zbiorniku
betonowym zagłębionym ok. 3 m pod powierzchnią terenu. Ścieki te zawierały wysokie ilości
siarczanów, chlorków i metali ciężkich. Zbiornik znajdował się ok. 40 m na północny-zachód od obecnego
budynku SUW przy ul. Na Skraju. Dokładny skład gromadzonego ścieku nie jest znany.
Teren miasta należy więc traktować jako obszarowe ognisko zanieczyszczenia o wielu punktowych
i trudnych do zidentyfikowania obiektach, mogących stwarzać zagrożenie dla jakości wód podziemnych.
Zanieczyszczenia przedostające się do warstwy wodonośnej w tym rejonie mogą stanowić zagrożenie dla
wszystkich studni czwartorzędowych MPWiK w Milanówku.
Południową część OSW ujęcia „Dębowa” przecina jedynie droga wojewódzka nr 719 (DW719)
relacji Warszawa – Kamion. Droga ta stanowi potencjalne liniowe ognisko zanieczyszczenia wód
podziemnych. Zagrożenie dla jakości wód podziemnych związane jest z:
−

emisje liniowe pyłów i gazów pochodzących ze spalania benzyny i oleju napędowego,

−

spływ chlorków stosowanych powszechnie w środkach zimowego utrzymania dróg,

−

zanieczyszczenie węglowodorami czy innymi substancjami niebezpiecznymi mające miejsce na
skutek awarii czy katastrofy w ruchy drogowym.

W założeniu środki chemiczne stosowane w zimowym utrzymaniu dróg powinny oprócz szybkiej
i skutecznej likwidacji śliskości zimowej powinny być nieszkodliwe dla środowiska i nie wpływać
negatywnie na materiał, z którego wykonano nawierzchnię. Zgodnie z warunkami rozporządzenia (Dz. U.
z 2005 r. Nr 230, poz. 1960) dopuszcza używanie się środków nie chemicznych: piasku i kruszywa
naturalnego oraz środków chemicznych: chlorku sodu, chlorku magnezu, chlorku wapnia lub ich
mieszanki. Powszechnie stosowana jest tzw. sól drogowa czyli mieszanina chlorku sodu (97% NaCl),
chlorku wapnia (2,5% CaCl2) oraz heksacyjanożelazianu potasu (0,5% K4[Fe(CN)6]) stanowiącego dodatek
anty-zbrylający. Stałe przedostawania się chlorku sodu do środowiska gruntowo-wodnego prowadzi do
podwyższenia stężenia chlorków w płytkich wodach podziemnych i glebie w okresie zimowym
a następnie jego uwalnianie. Negatywnym skutkiem działania soli drogowej jest także oddziaływanie na
organizmy żywe, co przyczynia się do zmniejszenia bioróżnorodności. W wyniku nadmiernej zawartości
soli w glebie następuje zahamowanie wzrostu roślin przydrożnych. Zasolenie ogranicza także
biodostępność wody, co prowadzi do zaburzeń prawie wszystkich procesów życiowych u roślin. Sól
drogowa przyczynia się również do wymywania pierwiastków i związków chemicznych z gleby oraz do
wzrostu jej pH. Wykazano, że szczególnie wiosną dzięki wysokiej zawartości chlorku sodu w glebie
uwalniane są metale ciężkie (Cu, Cr, Pb i Ni) z koloidów i substancji organicznych, co ułatwia im migrację
do głębszych warstw wodonośnych (Mazur, 2015). Niestety, sól drogowa to wciąż najtańszy sposób na
utrzymanie zimowe dróg, a więc i zapewnienie na nich bezpieczeństwa. Obecnie jedynym możliwy
środkiem zapobiegającym przedostaniu się jej do środowiska gruntowo-wodnego jest stosowanie
liniowego odwodnienia dróg i odpowiednie podczyszczanie ścieków drogowych.
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Emisja liniowa (komunikacyjna) powstaje na drogach o dużym natężeniu ruchu kołowego. Jest to
emisja, którą generuje transport prywatny i publiczny. Emisja liniowa powstaje z procesów spalania
paliw w pojazdach, w wyniku ścierania nawierzchni dróg, opon, okładzin, a także w związku
z unoszeniem się pyłu z dróg. Ze środków komunikacji do powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu,
pyły, węglowodory aromatyczne, tlenek i dwutlenek węgla oraz metale ciężkie. Wpływają one na
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu
czynników między innymi od: natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu technicznego,
zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. Najbardziej
zagrożone na emisję liniową są tereny przyległe do ciągów komunikacyjnych, głównie ma to
niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Szkodliwe substancje związane z komunikacją samochodową
stanowią źródło zanieczyszczenia nie tylko powietrza, ale również gleby, a w konsekwencji również wód
w skutek wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu.
Transport substancji niebezpiecznych regulowany jest przepisami prawa (Dz. U. z 2019 r. poz.
382). Dodatkowo na terenie gminy, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przewozu substancji
niebezpiecznych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim otrzymuje
od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacje dotyczące przewozu substancji
niebezpiecznych, np. trasę przejazdu, rodzaj i ilość substancji przewożonej, dane dotyczące samochodu
oraz kierowcy. Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu
materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję,
przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu
Drogowego i Inspekcji Ochrony Środowiska. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy w wyniku kolizji
drogowej czy awarii pojazdu przewożącego ładunek niebezpieczny dostanie się do środowiska
gruntowo-wodnego. Nie ma praktycznie możliwości by takiej sytuacji w pełni zapobiec. Jednocześnie, ze
względu na szeroki zakres przewożonych potencjalnie substancji nie ma w zasadzie możliwości
odniesienia się co do konkretnej substancji.
Istotnym zagrożeniem dla stanu jakościowego wód podziemnych w rejonie ujęcia „Dębowa” są
nieczynne studnie należące do dawnych Zakładów Jedwabiu Naturalnego. Na terenie Zakładów do
1987 roku znajdowały się trzy studnie. Ich lokalizację, na podstawie odrysu z Dokumentacji
hydrogeologicznej (Majewska, 1987) przedstawiono na rycinie 11. Były to studnie czwartorzędowe
o głębokości odpowiednio 73,5 m, 57,0 m i 70 m. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla ujęcia
wynosiły Q = 117 m3/h. W profilu pionowym w rejonie studni do głębokości ok. 45 – 71,0 m występują
piaski o różnej granulacji. Zaznacza się wyraźna zmienność morfologii spągu czwartorzędowych utworów
niespoistych. Utwory te izolowane są od powierzchni terenu 2,5 m warstwą glin w otworze nr 2 oraz
ok. 1 m warstwą glin w otworze nr 3. W otworze nr 1 izolacja nie występuje (Smoleńska-Gołębiowska,
1972).

HYDROEKO - Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., Warszawa

29

Wariantowa koncepcja optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
w oparciu o wykorzystanie SUW przy ul. Na Skraju w Milanówku

Ryc. 11 Plan SUW „Na Skraju”

Studnia nr 1, w związku z nieudaną rekonstrukcją, została zlikwidowana w 1987 roku (Majewska,
1987). Studnie nr 2 i 3 zostały opisane w projekcie budowlanym SUW „Na Skraju” (Sokół i in., 2015) jako
obiekty do likwidacji. Studnia nr 2 posiadała obudowę z kręgów betonowych, wyniesioną ponad poziom
terenu o ok. 0,5 m. Studnia nr 3 posiadała obudowę z cegieł, wyniesioną ponad poziom terenu
o ok. 1,0 m. Istniejące obudowy przeznaczono do rozebrania, a otwory planowano zamknąć huczkiem.
Niestety, Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jak również Urząd Gminy,
który był inwestorem budowy stacji uzdatniania wody SUW „Na Skraju” nie dysponuje dokumentacjami
z likwidacji otworów: nr 1, nr 2 i nr 3. Dokumentacje te nie zostały również zdeponowane w Narodowym
Archiwum Geologicznym. Można zatem przypuszczać, że prace likwidacyjne zostały wykonane bez
sporządzenia odpowiednich dokumentacji powykonawczych. Biorąc jednocześnie pod uwagę, że
aktualny użytkownik ujęcia (MPWiK Sp. z o.o.) nie dysponuje wiedzą, gdzie studnie: nr 1, nr 2 i nr 3
realnie się znajdowały i jak zostały zlikwidowane, można zakładać, że stanowią one potencjalne źródło
zanieczyszczenia wód podziemnych w tym rejonie. Nie ma żadnej pewności co do tego, czy zostały one
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prawidłowo zlikwidowane. Patrząc na obecny plan SUW przy ul. Na Skraju (Ryc. 11) studnia nr 3 znajduje
się pod kostką brukową podjazdu a studnia nr 2 na terenie zielonym. Wzdłuż kolumny rur starych,
nieczynnych otworów studziennych zanieczyszczenia z powierzchni terenu swobodnie mogą migrować
bezpośrednio do warstwy wodonośnej. Jest to szczególnie ułatwione, gdyż w tym rejonie praktycznie
brak jest warstwy izolującej.

•

Infiltracja wód powierzchniowych z rzeki Rokitnicy

Niespełna 150 m na południowy zachód od ujęcia „Dębowa” przepływa rzeka Rokitnica.
Rozpoczyna ona swój bieg w lesie w okolicy miejscowości Władysławowa na południe od Grodziska
Mazowieckiego, dalej płynie przez to miasto oraz wzdłuż zachodniej granicy miasta Milanówek, gdzie
tworzy podmokły użytek ekologiczny – Łęgi na Skraju. Płynąc dalej na północ uchodzi do Utraty
w miejscowości Passa w gminie Błonie. Lewymi dopływami Rokitnicy są Mrowna i Rokicianka, natomiast
prawym ciek Zimna Woda. Jej długość wynosi 79,4 km, a szerokość nie przekracza 5 m. Dolina rzeczna
stosunkowo słabo zaznacza się w morfologii terenu. Taras zalewowy tworzy płaską powierzchnię,
z występującymi często obniżeniami terenu o genezie polodowcowej, które powstały z wytapiania się
brył martwego lodu. Z uwagi na brak krawędzi erozyjnych oddzielających dolinę od pozostałych terenów
stanowi ona potencjalne zagrożenie powodziowe dla terenów przyległych. Rzeka charakteryzuje się
znaczną nieregularnością przepływów, maksymalne stany występują po wiosennych roztopach,
minimalne w suchych okresach letnich i podczas zimowych niżówek. W okresach suszy, w górnym biegu
rzeka Rokitnica charakteryzuje się minimalnym przepływem. W latach 1997 i 1999 na terenie miasta
wystąpiły zjawiska powodziowe, które były następstwem bardzo intensywnych opadów. W kolejnych
latach przeprowadzono szereg prac zabezpieczających mających na celu zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia powodzi. Rokitnica jest odbiornikiem dla wielu rowów melioracyjnych. W rejonie
Milanówka największym z nich jest Rów Grudowski. Przebiega on przez południową i wschodnią część
miasta, uchodząc do rzeki poza północną granicą miasta Pozostałe rowy, przeważnie bezimienne, są
zwykle w złym stanie technicznym, zarośnięte, nieciągłe czy lokalnie zasypane. Prowadzą wody
praktycznie wyłącznie po intensywnych opadach deszczu czy w trakcie roztopów. Ze względu na ich
niewystarczający stan techniczny odprowadzenie wód nie odbywa się w sposób prawidłowy i dochodzi
do wystąpienia lokalnych podtopień.
Zlewnia Rokitnicy od źródeł do Zimnej Wody wraz z nią, stanowi jednolitą część wód
powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW2000172728689. Stan ekologiczny tej JCWP jest
umiarkowany. Klasa jakości wody w rzece – III. Stan chemiczny jest dobry, natomiast stan ogólny jest zły.
Wpływ na to ma głównie niewielki przepływ naturalny rzeki oraz odprowadzanie do niej ścieków
z oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim oraz zakładów przemysłowych w Grodzisku Mazowieckim.
W sezonie letnim, z powodu niskiego stanu wody i braku opadów, Rokitnica w swym górnym biegu aż po
Grodzisk i Milanówek, często zanika. W tabeli 4 przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych wody
pochodzące z badań przeprowadzonych przez GIOŚ w 2017 roku. Wartości większości parametrów
klasyfikują wodę do III klasy jakości.
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim zlokalizowana jest właściwie we wsi
Chrzanów Duży, na północ od centrum Grodziska. Teren oczyszczalni od strony wschodniej na całej
długości graniczy z rzeką Rokitnicą będącą odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnia odbiera
ścieki komunalne dopływające z terenów miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki oraz miast Milanówek,
Brwinów i Podkowa Leśna oraz ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych. Do oczyszczalni ścieki
trafiają dwoma kolektorami grawitacyjnymi - jednym z Grodziska Mazowieckiego, drugim z Milanówka,
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Brwinowa i Podkowy Leśnej. W 2014 roku ilość oczyszczonych ścieków wyniosła 3 075 325 m3
(Judek i in., 2017). Parametry ścieków przedstawiono w tabeli 5. Warto zauważyć, że zrzucane do
Rokitnicy oczyszczone ścieki, szczególnie w okresie suszy, stanowią jej główne źródło zasilania, a co za
tym idzie warunkują chemizm wody. W przypadku zaistnienia na oczyszczalni ścieków awarii czy też
jakichkolwiek problemów z ciągiem technologicznym mogących mieć wpływ na skład chemiczny
oczyszczonych ścieków zanieczyszczona woda będzie stanowić główne źródło zasalania Rokitnicy w jej
górnym biegu.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez HYDROEKO Sp. z o.o., na potrzeby ustanowienia
terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych przy ulicy Dębowej i Zachodniej (2019) oraz
wcześniejszych badań modelowych przeprowadzonych na potrzeby wykonania dokumentacji zasobowej
dla zlewni Bzury (Rodzoch i in., 2011) a także obserwacji terenowych stwierdzono, że rzeka Rokitnica,
przepływająca przez zachodnią część OSW ujęcia „Dębowa”, okresowo ma charakter cieku infiltrującego.
W skrajnych przypadkach przepływ wód powierzchniowych w korycie może całkowicie zanikać. Sytuacja
ta jest także udokumentowana na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 – Pierwszy Poziom
Wodonośny. Występowanie i hydrodynamika (Skrzypczyk, Wesołowski, 2006). Ze względu na fakt, że
ogólny stan wód w rzece Rokitnicy jest zły (GIOŚ, 2017) a wody te mogą infiltrować do warstwy
wodonośnej, należy przyjąć, że stanowią one potencjalne ognisko zanieczyszczenia dla wód
podziemnych w omawianym rejonie. Z tego też wskazane jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji
wszystkich punktów zrzutu ścieków (z oczyszczalni, kanalizacji deszczowej, „dzikich” przyłączy) w górę
rzeki od granicy Milanówka.

Tab. 4. Zestawienie parametrów fizyko-chemicznych wody z rzeki Rokitnicy (GIOŚ, 2017)
Parametr

Jednostka

Wartość

Klasa*

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

4,27

>2

BZT5

mg O2/l

5,61

>2

Ogólny węgiel organiczny

mg C/l

10,7

2

Przewodność

µS/cm

607

>2

Substancje rozpuszczone

mg/l

392

2

Twardość ogólna

mg CaCO3/l ≤

262

1

pH

-

7,2

1

Azot amonowy

mg N - NH4/l

1,176

>2

Azot Kjeldahla

mg N/l

2,39

>2

Azot azotanowy

mg/l

2,092

1

Azot azotynowy

mg/l

0,0774

>2

Azot ogólny

mg N/l

4,8

2

Fosfor fosforanowy (v)

mg/l

0,0968

2

Fosfor ogólny

mg/l

0,359

>2

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
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Tab. 5. Wybrane wskaźniki zanieczyszczeń ścieków na oczyszczalni w Chrzanowie Dużym
(Judek i in., 2017)

•

Wskaźnik

Ścieki dopływające
[mg/dm3]

Ścieki odprowadzane do odbieralnika
[mg/dm3

BZT5

446,4

8,2

ChZT

1033

32,0

zawiesina
ogólna

409,2

8,6

azot ogólny

87,4

8,59

fosfor ogólny

10,5

0,840

Ocena możliwości poprawy jakości wody eksploatowanej na ujęciu „Dębowa”

Woda pochodząca z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie Milanówka
charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością żelaza, manganu, siarczanów oraz wysoką twardością
ogólną. W związku z dużą ilością cząstek koloidalnych w wodzie oraz substancji rozpuszczonych, bardzo
wysoka jest też barwa i mętność wody. Wysoka, w porównaniu do występujących na niżu Polski wód
czwartorzędowych jest również przewodność elektrolityczna właściwa. Szczególnie niepokojąca jest
duża zawartość siarczanów. Przekracza ona obecnie 500 mg/l (w studni nr 3 w 2016 r.) i jak wynika
z badań archiwalnych, w stosunku do poziomu z lat 80-tych ubiegłego stulecia zawartość siarczanów
zwiększyła się prawie 2-krotnie. Zawartość jonu amonowego jest również podwyższona (ok.
0,6 mg/dm3), ale stosunkowo stabilna w ciągu ostatnich lat. Stosunkowo niska jest natomiast zawartość
azotanów i chlorków, ale obserwuje się ich powolny trend wzrostowy, który może świadczyć o dopływie
zanieczyszczeń antropogenicznych. Anomalnie wysoka i utrzymująca się od wielu lat zawartość
siarczanów może być wynikiem kilku nakładających się czynników: naturalnej zawartości w warstwie
wodonośnej, procesów zachodzących w warstwie wodonośnej na skutek zmian równowagi
hydrochemicznej, dawnych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodami podziemnymi, ewentualnej
infiltracji wód z rzeki Rokitnicy.
Biorąc pod uwagę fakt, że za zły stan jakościowy wód podziemnych czwartorzędowego piętra
wodonośnego odpowiadają głównie jony żelaza, manganu oraz siarczany, które występowały już
w podwyższonej ilości w latach 60-tych ubiegłego wieku kiedy rozpoczynano eksploatację wód
czwartorzędowych na tym terenie na szeroką skalę, należy zakładać, że szybka poprawa stanu
chemicznego wód tego poziomu wodonośnego jest mało prawdopodobna. Z dużym
prawdopodobieństwem można zakładać, że również na ujęciu „Zachodnia” jakość ujmowanych wód
czwartorzędowych może stopniowo się pogarszać. Przykładowo zawartość siarczanów w wodzie
pochodzącej z tego ujęcia obecnie jest już dwukrotnie większa niż w czasie, kiedy budowano studnie.
Sytuacje tę należy cały czas monitorować oraz podjąć działania dla wyeliminowania lub ograniczenia
zagrożeń dla stanu jakościowego tych wód.
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4

ANALIZA MOŻLIWYCH WARIANTÓW WYKORZYSTANIA WÓD PODZIEMNYCH
W REJONIE SUW „NA SKRAJU”

4.1

OPIS ZASTOSOWANEJ METODYKI

Analizując różne możliwości wykorzystania wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia z wykorzystaniem SUW przy ul. Na Skraju, rozpoznano wszystkie wymienione niżej
uwarunkowania, oceniając ich znaczenie i możliwy wpływ na wybór ostatecznego, rekomendowanego
wariantu.

 Uwarunkowania hydrogeologiczne
Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566), korzystanie z wód nie może
powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii
wody, ani wyrządzać szkód. Planowana eksploatacja wód na ujęciu musi brać pod uwagę także ustalenia
warunków korzystania z wód dorzeczy i zlewni bilansowych oraz ustalenia wielkości zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych oraz zasad ochrony głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).
Analizując możliwości wykorzystania zasobów wód podziemnych w rejonie SUW przy ul. Na Skraju
do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Milanówka, oprócz powyższych ogólnych wymagań formalnych,
dokonano analizy i oceny wymienionych niżej zagadnień:
− rzeczywistych możliwości eksploatacyjnych istniejących otworów studziennych,
− wydajności potencjalnej otworów hipotetycznych,
− aktualnej i prognozowanej jakości wód podziemnych,
− warunków i wielkości zasilania wód podziemnych,
− wielkości zasobów wodnych możliwych do uzyskania i wykorzystania,
− obszarów zasilania dla wybranych lokalizacji ujęć wód podziemnych,
− zasięgu wpływu planowanej eksploatacji ujęć wód podziemnych,
− wpływu planowanej eksploatacji na pracę i wydajność innych ujęć wód podziemnych, w tym
w szczególności ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
− możliwych sytuacji konfliktowych związanych z planowaną eksploatacją wód podziemnych
(identyfikacja i analiza).

 Uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe
Uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe mają szczególnie istotne znaczenie dla korzystania
z wód powierzchniowych. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (RDW), które zostały
zaimplementowane do naszej ustawy Prawo wodne, głównym zadaniem wskazania ograniczeń
ilościowych i jakościowych w korzystaniu z zasobów wodnych jest wspomaganie osiągnięcia celów
środowiskowych wyznaczonych przez RDW, tj. niepogarszanie istniejącego stanu wód oraz optymalizacja
poboru wody w celu ograniczenie niekorzystnych presji antropogenicznych mogących prowadzić do
pogorszenia stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych. W przypadku analizowanej
lokalizacji poboru wód podziemnych w rejonie SUW przy ul. Na Skraju jedyną rzeką, która ewentualnie
mogłaby podlegać wpływowi planowanej eksploatacji jest rzeka Rokitnica, stanowiąca prawobrzeżny
dopływ Bzury.
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 Uwarunkowania społeczne
W ramach analizy uwarunkowań społecznych rozważanych wariantów wykorzystania wód
podziemnych w rejonie SUW przy ul. Na Skraju, dokonano identyfikacji i oceny możliwych konfliktów
i protestów społecznych związanych z planowanym poborem wód podziemnych w związku z możliwymi,
istotnymi zmianami stosunków wodnych i ich wpływem na stan wód, pracę innych ujęć wód, w tym
w szczególności ujęć zbiorowego zaopatrzenia ludności. Dokonano także analizy uwarunkowań
zapisanych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Milanówek oraz wzięto pod uwagę
działki wskazane przez Urząd Miasta Milanówek jako możliwe do wykorzystania pod lokalizację nowego,
ewentualnego ujęcia wody.

 Uwarunkowania ekonomiczne
W analizie wariantowej możliwych rozwiązań uwzględniono także czynnik ekonomiczny, biorąc
pod uwagę m.in.: koszty niezbędnych nakładów inwestycyjnych, koszty uzdatnia wody, koszty obsługi
systemu zaopatrzenia w wodę, opłaty środowiskowe, dzierżawne, wykup gruntów, odszkodowania
i inne. Z uwagi na wstępny charakter ekspertyzy, przedstawiona w niej analiza kosztów jest orientacyjna
i w odniesieniu do każdego wariantu wskazuje głównie na czynniki generujące koszty bez podawania ich
wartości.

4.2

OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W REJONIE SUW
„NA SKRAJU”

 Budowa geologiczna
Omawiany teren znajduje się w zachodniej części Niecki Mazowieckiej, rozległej struktury
hydrogeologicznej w obrębie utworów kredy górnej, wypełnionej osadami paleogenu, neogenu
i czwartorzędu. Utwory kredy reprezentowane są przez białe lub szare margle. Utwory te zostały
nawiercone na południowy zachód od Milanówka, w Grodzisku Mazowieckim, na głębokości 237 m
(rzędna 134,5 m p.p.m.). Bezpośrednio w Milanówku wierceniami nie osiągnięto stropu utworów kredy.
Nieckę Mazowiecką wypełniają utwory paleogenu i neogenu. Oligocen wykształcony jest
w postaci piasków o różnej granulacji, mułków i iłów piaszczystych. Utwory te charakteryzują się
zielonkawym zabarwieniem od zawartego w nich glaukonitu. Utwory oligocenu zostały nawiercone
w Grodzisku Mazowieckim na rzędnej ok. 76 m p.p.t. w rejonie wodociągu przy ulicy Na Laski oraz
w Milanówku, w otworze ujęcia dawnej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych na głębokości
185 m czy w otworach ujęcia dawnego Domu Wysłużonego Kolejarza na głębokości 181,2 m. Miąższość
utworów oligocenu wynosi ok. 60 m w Grodzisku Mazowieckim. W Milanówku nie została ona określona
za pomocą wykonanych wierceń. Strop utworów oligocenu zapada się w kierunku północnym.
Miocen na omawianym obszarze reprezentowany jest poprzez utwory piaszczysto-ilaste formacji
burowęglowej. Są to przeważnie piaski drobnoziarniste i pylaste, sporadycznie piaski średnie czy grube.
W partiach spągowych występują wkładki iłów i mułków. Utwory te zawierają pył węglowy. Węgiel
brunatny występuje też w postaci kilkumetrowych warstw (otwór nr 5 dawnej Fabryki narzędzi
Chirurgicznych i Dentystycznych). Miąższość osadów miocenu wynosi ok. 25 m.
Utwory plioceńskie wykształcone są głównie w facji ilastej (iły pstre/poznańskie). Lokalnie mogą
również występować piaski drobne, pyły i mułki. W okresie przedlodowcowym powierzchnia pliocenu
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była erodowana przez płynące rzeki. Następnie powierzchnia była erodowana poprzez lodowiec oraz
uległa dalszemu zniekształceniu w wyniku procesów glacitektonicznych. Amplituda rzędnej stropu
pliocenu jest bardzo duża i w obrębie Niecki Warszawskiej osiąga 100 m. Miąższość utworów pliocenu
jest zmienna i wynosi od 0 do ponad 100 m. Na południe od Milanówka, w rejonie Kazimierówki, utwory
pliocenu występują tuż pod powierzchnia terenu.
Utwory czwartorzędowe na omawianym obszarze zalegają bezpośrednio na iłach neogenu.
Powierzchnia podczwartorzędowa jest mocno zróżnicowana morfologicznie. Jej rzędna zmienia się
w przedziale od ok. 0 do 45 m n.p.m. Omawiany obszar leży w obrębie wysoczyzny polodowcowej
o silnie zdenudowanej powierzchni, powstałej w stadiale mazowiecko-podlaskim zlodowacenia
środkowopolskiego. Powierzchnia wysoczyzny jest płaska i nieznacznie nachylona w kierunku
północnym. W omawianym rejonie miąższość utworów czwartorzędu wynosi od kilkunastu do ok. 70 m.
Wykształcenie litologiczne osadów jest bardzo zróżnicowane i wykazuje dużą zmienność przestrzenną,
zarówno pionową jak i poziomą. Utwory czwartorzędu reprezentowane są przez osady holoceńskie
i plejstoceńskie. Osady holoceńskie tworzą głównie piaski i namuły, występujące w dolinie Rokitnicy
i Rokicianki. Plejstocen wykształcony jest głównie w postaci piasków stożków napływowych oraz glin
zwałowych (Szalewicz, 1985). W rejonie ujęcia bezpośrednio na powierzchni terenu występują osady
piaszczyste różnej granulacji o zmiennej miąższości sięgającej kilkunastu metrów (Ryc. 12). W centralnej
części obszaru spływu wody do ujęcia na powierzchni terenu zalegają utwory piasków humusowych,
namułów den dolinnych i utworów zagłębień bezodpływowych o miąższości do kilku metrów. Poniżej
zalega kompleks osadów spoistych, głównie glin zwałowych i lokalnie mułków z przewarstwieniami
utworów piaszczystych. W południowej części OSW do ujęcia „Dębowa” kompleks ten jest nieciągły a
piaszczyste osady różnego wieku łączą się ze sobą tworząc jeden poziom wodonośny (Ryc. 13). Z uwagi
na dużą zmienność przestrzenną utworów czwartorzędu, należy się liczyć z tym, że nawet w niewielkiej
odległości od siebie na podobnych rzędnych mogą występować zupełnie różne utwory.
Bezpośrednio na ujęciu „Dębowa” budowa geologiczna została rozpoznana wierceniami do
głębokości 80,5 m. Od powierzchni terenu występuje cienka warstwa piasków drobnoziarnistych
i pylastych. Głębiej zalegają gliny pylaste o miąższości około 20,0 m zawierające znaczne ilości
otoczaków. Poniżej występuje seria pyłów i piasków pylastych, podścielona warstwą glin pylastych, które
w rejonie ujęcia występują na głębokości około 50 m. Poniżej glin zalega seria utworów piaszczystych
o miąższości rzędu 20-25 m, którą tworzą piaski drobne i średnie pochodzenia wodnolodowcowego. Ich
spąg nawiercono na głębokości 75,5 m (otwór nr 3). Poniżej piasków stwierdzono występowanie glin
zwałowych. W rejonie SUW przy ul. Na Skraju budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości
73,5 m otworami należącymi do dawnego Zakładu Jedwabiu Naturalnego. Otwory te nie osiągnęły
stropu utworów pliocenu. Bezpośrednio pod warstwą gleby występuje tu cienka, maksymalnie 2 m
warstwa gliny zwałowej. Poniżej do głębokości 52 m w otworze nr 2 lub 71,3 m w otworze nr 1
występuje warstwa piasków o różnej granulacji. Piaski podścielone są glinami zwałowymi, nawierconymi
w otworze nr 3. Na głębokości od 9 do 42 m w otworze nr 3 występują piaski pylaste. Utwory te zalegają
na tej samej głębokości co glina zwałowa w otworach nr 1 i 2 na ujęciu „Dębowa” (Ryc. 13).
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Ryc. 12 Rejon ujęcia „Dębowa” na tle szczegółowej mapy geologicznej Polski

HYDROEKO - Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., Warszawa

37

Wariantowa koncepcja optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w oparciu o wykorzystanie SUW przy ul. Na Skraju w Milanówku

Ryc. 13 Przekrój hydrogeologiczny przez rejon ujęcia „Dębowa”
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 Warunki hydrogeologiczne
Teren ujęcia „Dębowa” znajduje się w zachodniej części skomplikowanego systemu kopalnych
struktur rynnowych o zmiennym przebiegu. Poszczególne warstwy wodonośne często pozostają ze sobą
w więzi hydraulicznej tak w obrębie rynien jak i poza nimi. Przewarstwienia utworów spoistych zdarzają
się także w obrębie rynien, co potwierdzają profile wierceń studni nr: 1, 2 i 3 na ujęciu „Dębowa”
(Więckowski, 1997). Podłoże utworów czwartorzędu na omawianym obszarze stanowią iły plioceńskie.
Miąższość utworów czwartorzędu wynosi około 70-80 m.
Pierwszy czwartorzędowy poziom wodonośny na omawianym obszarze związany jest
z przypowierzchniową warstwą piasków. Zwierciadło tego poziomu ma charakter swobodny i występuje
na głębokości ok. 4 m p.p.t. (Skrzypczyk, Wesołowski, 2006) (ryc. 14). W przeszłości poziom ten był
ujmowany przez liczne studnie kopane. W chwili obecnej nie ma charakteru użytkowego, głównie
z uwagi na zły stan wód i ich wysoką podatność na zanieczyszczenie. Przybliżony czas dotarcia
zanieczyszczenia do zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie Milanówka jest bardzo
niski i wynosi poniżej 5 lat. Bezpośrednio w rejonie ujęcia „Dębowa”, ze względu na głębokość położenia
pierwszego poziomu wodonośnego oraz występowanie glin w nakładzie czas ten jest dłuższy, jednak nie
przekracza 25 lat. Oznacza to, że poziom ten jest słabo chroniony i podatny na zanieczyszczenie
(Ryc. 15).
Drugi czwartorzędowy poziom wodonośny (podglinowy), w rejonie ujęcia występuje na
głębokości od 28 do 40 m p.p.t. Poziom ten stanowi główny użytkowy poziom wodonośny i ujmowany
jest m.in. studniami ujęcia „Dębowa” (Ryc. 16). Zwierciadło wody ma charakter napięty i stabilizuje się
na głębokości 5,2 m p.p.t. (studnia nr 2) i 2,6 m p.p.t. (studnia nr 3). Poziom ten tworzą głównie piaski
różnoziarniste z przewagą piasków drobnych. Maksymalne wartości wydajności, uzyskane podczas
próbnych pompowań, mieszczą się w przedziale od 50 do 60 m3/h przy depresji rzędu 5,9 do 10,5 m
(wydajności jednostkowe 4,7-7,5 m3/h/1m). Na południe od ujęcia, w obszarze jego zasilania wydajność
potencjalna studni wierconej jest zmienna i waha się od 10 m3/h do 50 m3/h (Mianowski, 1997).
Wydajności jednostkowe są różne nawet w przypadku ujmowania tej samej warstwy wodonośnej
w niewielkiej odległości od siebie i na podobnej głębokości. Wynika to z dużej zmienności w lokalnym
wykształceniu litologicznym warstwy i zawartości np. frakcji pylastych. Współczynnik filtracji dla
wgłębnego poziomu czwartorzędowego w rejonie Milanówka waha się przedziale od 0,0001 do
0,00001 m/s, a w studniach ujęcia „Dębowa” wynosi 0,0000494 m/s (studnia nr 2) i 0,00011768 m/s
(studnia nr 3). Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez przesączenie wody z poziomów wyżej
leżących. Regionalny odpływ wód podziemnych odbywa się w kierunku północno-wschodnim do doliny
Bzury. Lokalnie pierwszy (przypowierzchniowy) i wgłębny czwartorzędowy poziom wodonośny mogą być
połączone ze sobą.
Omawiany, podglinowy poziom wodonośny w rejonie Milanówka charakteryzuje się ponadto
bardzo wysokim stopniem zagrożenia wód podziemnych związanym z brakiem wystarczającego
nadkładu utworów nieprzepuszczalnych i obecnością ognisk potencjalnych zanieczyszczeń. Stopień
zagrożenia wód głównego użytkowego poziomu wodonośnego maleje na południe od ujęcia „Dębowa”,
co związane jest z brakiem na tym terenie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (Ryc. 16).
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Ryc. 14 Rejon ujęcia „Dębowa” na tle Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 (pierwszy poziom wodonośny –
występowanie i hydrodynamika)
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Ryc. 15 Rejon ujęcia „Dębowa” na tle Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 (pierwszy poziom wodonośny –
wrażliwość i jakość)
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Ryc. 16 Rejon ujęcia „Dębowa” na tle Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 (GUPW)
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Poziom wodonośny w utworach pliocenu w rejonie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego
występuje marginalnie i został zidentyfikowany zaledwie w kilku otworach (np. w studniach fabryki
POLFA w Grodzisku Mazowieckim). Wody tego poziomu, ze względu na ograniczoną miąższość
i rozprzestrzenienie kompleks wodonośnego występującego wśród generalnie nieprzepuszczalnych
utworów nie są ujmowane. Parametry hydrogeologiczne poziomu nie są określone.
Poziom wodonośny w utworach miocenu w rejonie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego
występuje w piaskach o różnej granulacji, często z domieszką pyłów oraz lignitu. Poziom ten jest
nieciągły, nie jest eksploatowany a jego parametry hydrogeologiczne są słabo rozpoznane. Zwierciadło
wód podziemnych występuje na głębokości od 5 do 10 m p.p.t. Wydajność jednostkowa otworu
należącego do dawnych Zakładów Farmaceutycznych wynosi q = 1 m3/h/m. Wody tego poziomu
zawierają pył lignitowy, są mętne, żółte lub żółtobrunatne. Barwa wody wynika z obecności związków
humusowych. Jakość wód jest słaba.
Poziom wodonośny w utworach oligocenu został nawiercony w kilkunastu otworach na terenie
Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Brwinowa. Ogólny kierunek spływu odbywa się w ku północy do
doliny Wisły. Poziom ten, często dwudzielny, wykształcony jest w piaskach o różnej granulacji
z kilkumetrową warstwą rozdzielającą wykształconą w postaci iłów, mułków i pyłów. Strop utworów
oligocenu występuje na głębokości 174 m p.p.t. w otworach ujęcia miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim, 182 m p.p.t. w otworach na ujęciu „Kościuszki” w Milanówku i 206 m p.p.t. w otworach
na ujęcia „Długa” w Milanówku (Ryc. 18). Strop osadów wodonośnych oligocenu występuje na
głębokości od 170 do 212 m p.p.t a ich łączna miąższość wynosi od 21 m do 62 m (średnio ok. 40 m).
Przeważnie ujmowane są obie warstwy wodonośne. Zwierciadło wody występuje pod znacznym
ciśnieniem hydrostatycznym i stabilizuje się na głębokości ok. 8,3 – 5,0 m p.p.t. tj. ok. 96 m n.p.m.
Wydajności eksploatacyjne studni mieszczą się w przedziale od 24 do 70 m3/h (średnio 51 m3/h).
Wielkość depresji w otworach wynosi od 9,7 do 30 m (średnio 17 m), przy promieniu leja depresji
w przedziale od 146 m do 530 m (średnio 345 m). Średnie wydajności jednostkowe studni mieszczą się
w granicach od 1,4 do 4,8 m3/h/1m (średnio 3,0 m3/h/m). Wody poziomu oligoceńskiego charakteryzują
się ponadnormatywną zawartością jonów żelaza oraz manganu. W studniach tego poziomu wraz
postępem eksploatacji zaobserwowano wystąpienia spadku wydajności jednostkowej spowodowanego
zarastaniem filtra co jest zjawiskiem normalnym (Andrzejeszczak, Kosmowska, 1965).
W bezpośrednim sąsiedztwie SUW przy ul. Na Skraju znajdują się dwa, aktualnie nieczynne otwory
ujmujące oligoceński poziom wodonośny. Otwór zlokalizowany przy zbiegu ulic Wysokiej i Sokolej
znajduje się ok. 600 m na południe od SUW. Jest to dawny, nieczynny otwór wodociągowy. Warstwa
wodonośna została nawiercona w nim na głębokości od 178 do 230 m i związana jest z różnoziarnistymi
piaskami, głównie oligocenu. Wydajność eksploatacyjna studni wynosiła 60 m3h a wydatek jednostkowy
ok. 4,2 m3/h/m. Współczynnik filtracji wynosi 0,0000658 m/s. Otwór nr 6 położony na terenie dawnej
fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych znajduje się ok. 600 m na południowy wschód od SUW
„Na Skraju”. Ten otwór również jest aktualnie nieczynny. Warstwa wodonośna została w nim
nawiercona na głębokości od 207,5 m do 229 m i związana jest z piaskami drobnymi oligocenu.
Wydajność eksploatacyjna studni wynosiła 45 m3h przy wydatku jednostkowym około 2,0 m3/h/1m.
Współczynnik filtracji wynosi 0,0000255 m/s. Wody oligoceńskiego poziomu wodonośnego na obszarze
między Bzurą a Wisłą charakteryzują się podwyższoną zawartością chlorków (CL >60 mg/l) (Ryc. 17).
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W rejonie Milanówka nie stwierdzono jednak studni, gdzie zasolenie to przekraczałoby 60 mg/l
(Macioszyczyk, 1979).
Wody w utworach kredowych występują w spękanych partiach margli i wapieni. Na terenie
Milanówka brak jest wierceń, które ujmowałyby kredowy poziom wodonośny. Najbliższe otwory
wiertnicze ujmujące kredowy poziom wodonośny znajdują się w Lesznie k/Błonia i Żyrardowie
(ok. 20 km od Milanówka).

Ryc. 17 Głębokość występowania oligoceńskiego poziomu wodonośnego w rejonie Milanówka i Grodziska
Mazowieckiego
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rejon Milanówka

Ryc. 18 Zasolenie wód utworów trzeciorzędowych Niecki Mazowieckiej (Macioszczyk, 1979)
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Tab. 6. Wybrane parametry hydrogeologiczne otworów ujmujących czwartorzędowy i oligoceński poziom wodonośny w rejonie Milanówka

Powiat
STACJA
HYDROGEOLOGICZ
NA IA
UJĘCIE MIEJSKIE D.
OSIEDLE+OŚRODEK
ZDROWIA
STACJA
HYDROGEOLOGICZ
NA i
UJĘCIE MIEJSKIE D.
OSIEDLE+OŚRODEK
ZDROWIA

5580172

5580034

pruszkowski

5580268

5580037

5580166

5580034

5580269

5580037

5580051

5580105

CEGIELNIA
HENRYKÓW

grodziski

5580250

5580098

BETONIARNIA 3

grodziski

5580223

5580087

POLFA IIIA

grodziski

5580115

5580085

WODOCIĄG 3

grodziski

5580109

5580087

POLFA I

grodziski

5580041

5580087

POLFA I

grodziski

5580038

5580087

POLFA III

grodziski

5580043

5580087

POLFA III

grodziski

5580299

5580087

POLFA IA

grodziski

5580164

5580087

POLFA IV

grodziski

5580278

5580087

POLFA IV

grodziski

5580105

5580087

POLFA II

grodziski

pruszkowski

pruszkowski

pruszkowski

Współrzędne
geograficzne PUWG-92

Lokalizacja otworu

Gmina
Brwinów (gm.
miejskowiejska)
Brwinów (gm.
miejskowiejska)
Brwinów (gm.
miejskowiejska)
Brwinów (gm.
miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
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Miejscowość

Ulica

Brwinów

Brwinów

Armii
Krajowej

Brwinów

Brwinów

Armii
Krajowej

Chrzanów
Mały

Głębokość
Głębokość
na jakiej
występowania
nawiercon
warstwy
o utwory
wodonośnej
oligocenu

Stan otworu

Nazwa
ujęcia/otworu

Lokalizacja
otworu

Głębokość na
jakiej
nawiercono
utwory
trzeciorzędu

Przeznaczenie otworu

Numer
Numer
otwory w
ujęcia w
Centralnym Centralnym
Banku
Banku
Danych
Danych
Hydrogeolo- Hydrogeolog
gicznych
icznych

[m]

[m]

od
[m]

do
[m]

[m]

M

Cz

127,4

nie
nawiercono

156,5

181

24,5

miocen

E

Cz

155

183

169

235

66

oligocen

M

Cz

128,5

185,5

212

247

233,5

oligocen

E

Cz

159

186

175

87

27

pliocen

E

NieCz

14

nie
nawiercono

Rzędna
terenu

Głębokość
otworu

Wiek
utworów
nawierconych w
spągu

X

Y

[m n.p.m.]

[m]

476160,7

616921,5

95,5

181

miocen

476821,1

617300,1

98,2

242

oligocen

476160,1

616920,3

95,5

250

476808,8

617304,2

98,1

476436,6

611458,7

Miąższość
warstwy
wodonośnej

Wiek ujętej
warstwy
wodonośnej

Parametry hydrogeologiczne

Utwory
budujące
warstwę
wodonośnej
Qekspl[
m3/h]

S [m]

R
[m]

K
[m/s]

q
[m3/h/
m

piasek
róznoziarnisty

8

2,7

65

0,000065

2,96

oligocen

piasek drobny

60

23

420

0,0000393

2,61

35

oligocen

piasek drobny

44

15

200

0,00002

2,93

233,5

58,5

oligocen

piasek drobny

60

15

325

0,0000536

4,00

18,5

24,5

6

pliocen

piasek
róznoziarnisty

bd

bd

bd

0,0000251

Grodzisk
Mazowiecki

Mostowa 1

473287,3

611567,5

100,9

36,4

pliocen

E

NieCz

22

nie
nawiercono

27

32,4

5,4

pliocen

piasek średni

6,9

18

235

0,000019

0,38

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

472859,2

610674,3

103,2

229

oligocen

E

Zlik

43

150

170

229

59

oligocen

piasek średni

29

9,7

164

0,0000318

2,99

Grodzisk
Mazowiecki

Bałtycka 20

472339,1

610734

104,1

226

oligocen

E

Cz

62

173,4

178

226

48

oligocen

piasek
róznoziarnisty

60

28

408

0,0000242

2,14

472523,5

610576,3

101,3

237

oligocen

E

Zlik

44

174

174

223

49

oligocen

piasek
róznoziarnisty

60

26

482

0,000038

2,31

0,0000585

3,43

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

472614,5

610498,2

101,3

223

oligocen

E

Zlik

44

174

174

223

49

oligocen

piasek gruby

62,5

18,2

416

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

472865,4

610663,8

102,5

238

oligocen

E

Zlik

34,3

175

201

237

36

oligocen

piasek drobny

bd

bd

bd

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

472865,4

610663,8

102,5

238

oligocen

E

Zlik

34,3

175

175

237

62

oligocen

piasek drobny

24

17,5

206

0,0000154

1,37

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

472606,4

610497,3

103,8

226

oligocen

E

Zlik

44

177

177

226

49

oligocen

piasek średni

60

14

307

0,0000543

4,29

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

473323,8

610198,5

101,6

222

oligocen

E

Zlik

49

178

180

222

42

oligocen

piasek drobny

60

24

511

0,0000541

2,50

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

473324,2

610194

101,6

222,5

oligocen

E

Cz

49

178

180

222,5

42,5

oligocen

piasek drobny

50

30

498

0,000306

1,67

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego 5

473015,5

610470,2

103,4

221

oligocen

E

Zlik

44,3

178,2

178,2

217,5

39,3

oligocen

piasek
róznoziarnisty

63

22

402

0,000375

2,86
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Powiat

5580021

5580087

POLFA II

grodziski

5580071

5580085

WODOCIĄGI 1

grodziski

5580266

5580078

SZPITAL ZACHODNI
1

grodziski

5580258

5580078

SZPITAL ZACHODNI
2

grodziski

5580249

5580070

WODOCIĄG I

grodziski

5580248

5580070

WODOCIĄG II

grodziski

5580341

5580096

STACJA PKP

grodziski

5580224

5580145

FABRYKA ŁOŻYSK 1

grodziski

5580144

5580084

UJĘCIE MIEJSKIE 3
D. OSM

grodziski

5580285

5580084

UJĘCIE MIEJSKIE 4
D. OSM

grodziski

5580284

5580084

UJĘCIE MIEJSKIE 5
D. OSM

grodziski

5580098

5580054

DOM KOLEJARZA

grodziski

5580226

5580054

DOM KOLEJARZA
2A

grodziski

5580251

5580070

WODOCIĄG III

grodziski

5580253

5580067

F-KA NARZĘDZI
CHIRURGICZNYCH
6

grodziski

5580273

5580049

WODOCIĄG S"2"

grodziski

5580272

5580049

WODOCIĄG S"1"

grodziski

5580350

5580230

PUNKT CZERPALNY
1

grodziski

[m]

[m]

od
[m]

do
[m]

[m]

E

Zlik

44,3

178,2

178,2

217,5

39,3

oligocen

E

Zlik

37

179,3

150

231

81

oligocen

E

NieCz

24

182

182

225

226

oligocen

E

NieCz

25

184

184

101,5

233

Brak
danych

E

NieCz

96

187

612769,1

105,3

231

oligocen

E

NieCz

50

472879

611272,3

103

228,5

Brak
danych

E

-

Putka

469607,9

611459,8

115,5

211

Brak
danych

E

Wólka
Grodziska

473029,7

609298,1

101,3

219

oligocen

Wólka
Grodziska

473006,5

609182

100,7

224

Wólka
Grodziska

472826,2

609442,6

102,6

476264,3

613616,1

476268,2

Współrzędne
geograficzne PUWG-92

Lokalizacja otworu

Rzędna
terenu

Głębokość
otworu

Wiek
utworów
nawierconych w
spągu

K
[m/s]

q
[m3/h/
m

piasek średni

49,1

15,4

489

0,00007

3,19

bd

piasek drobny

bd

bd

bd

0,0000051

43

oligocen

piasek drobny

50

10,3

221

0,000051

4,85

226

42

oligocen

piasek drobny

50

15

265

0,0000346

3,33

178

230

52

bd

piasek
róznoziarnisty

60

14

292

0,0000658

4,29

187,5

187,5

231

43,5

oligocen

piasek
róznoziarnisty

55

19

345

0,0000363

2,89

64

188,8

158,5

195,5

37

bd

bd

bd

bd

bd

NieCz

6

180

173

205

32

bd

piasek średni

23

9,8

144

0,0000241

2,35

E

Cz

0

175,6

187,2

219

31,8

oligocen

piasek średni

70

23

530

0,0000567

3,04

oligocen

E

Cz

16

176

194

215

21

oligocen

piasek
róznoziarnisty

60

15

422

0,000088

4,00

227

oligocen

E

Cz

19

199

199

227

28

oligocen

piasek średni

60

18

440

0,000084

3,33

97,1

226

oligocen

E

Cz

0

181,8

181,8

226

44,2

oligocen

piasek drobny

51

17

363

0,0000505

3,00

613588,5

97,5

234

oligocen

E

Cz

10

182

182

234

52

oligocen

piasek drobny

25

11

0

0,0000259

2,27

X

Y

[m n.p.m.]

[m]

Grodzisk
Mazowiecki
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Grodzisk
Mazowiecki
(gm. miejskowiejska)
Milanówek
(gm. miejska)
Milanówek
(gm. miejska)
Milanówek
(gm. miejska)

Grodzisk
Mazowiecki

Poniatowskiego

473015,5

610470,2

103,4

221

oligocen

Grodzisk
Mazowiecki

Bałtycka 20

472336

610915,7

104

231

Brak
danych

Grodzisk
Mazowiecki

Daleka 11

469434

610595,4

106,5

225

Grodzisk
Mazowiecki

Daleka 11

471296,6

610554,1

106,7

Grodzisk
Mazowiecki

Wysoka róg
Sokolej

473231,3

613831,2

Grodzisk
Mazowiecki

Na Laski

472680,3

Grodzisk
Mazowiecki

Milanówek
(gm. miejska)
Milanówek
(gm. miejska)
Podkowa
Leśna (gm.
miejska)

Milanówek
Milanówek

Łąkowa

472699,5

615011,4

107,5

232

oligocen

E

NieCz

79

182

182

232

50

oligocen

piasek
róznoziarnisty

60

13

275

0,0000483

4,62

Milanówek

Królewska
125

473544,8

614320,7

103,4

248

oligocen

E

NieCz

77

185

207,5

229

21,5

oligocen

piasek drobny

45

21,9

332

0,0000255

2,05

Milanówek

Długa 18

474562

614881,6

102,5

240

oligocen

E

Cz

45

206

211

240

29

oligocen

piasek drobny

42

11,5

241

0,0000486

3,65

Milanówek

Długa 18

474564,4

614907,6

102,5

240

oligocen

E

Cz

45

210

210

232

22

oligocen

piasek drobny

42

11,5

241

0,0000485

3,65

Podkowa
Leśna

Lilpopa

474102,1

617652

102

254

oligocen

E

Zlik

143

207

210

242

32

oligocen

piasek
róznoziarnisty

40

10

146

E – eksploatacja, M – monitoring
CZ – czynny, NieCz - nieczynny
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Parametry hydrogeologiczne

Utwory
budujące
warstwę
wodonośnej

R
[m]

Ulica

Kościuszki
116
Kościuszki
116

Wiek ujętej
warstwy
wodonośnej

S [m]

Miejscowość

Milanówek

Miąższość
warstwy
wodonośnej

Qekspl[
m3/h]

Gmina

Milanówek
(gm. miejska)

Głębokość
Głębokość
na jakiej
występowania
nawiercon
warstwy
o utwory
wodonośnej
oligocenu

Stan otworu

Nazwa
ujęcia/otworu

Lokalizacja
otworu

Głębokość na
jakiej
nawiercono
utwory
trzeciorzędu

Przeznaczenie otworu

Numer
Numer
otwory w
ujęcia w
Centralnym Centralnym
Banku
Banku
Danych
Danych
Hydrogeolo- Hydrogeolog
gicznych
icznych
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 Chemizm wód podziemnych
Na rycinach 19 – 22 przedstawiono zawartość jonu amonowego, siarczanów, żelaza i manganu
w wodach pochodzących ze studni w rejonie Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa
i Podkowy Leśnej. Informacje te zostały przedstawione na podstawie danych pochodzących z okresu
budowy studni, uzyskanych z Centralnej Bazy Danych Hydrogeologicznych prowadzonej przez PIG-PIB
w Warszawie. Z uwagi na fakt, że analizy te nie są jednoczasowe, pogrupowano je w trzech przedziałach:
wykonane do 1975 roku, w latach 1975 – 1995 oraz po 1995 roku. Na podstawie wyników archiwalnych
analiz wód można sformułować następujące wnioski.
Zawartość manganu w wodach czwartorzędowych w rejonie Milanówka jest stosunkowo wysoka
i wynosi od 0,1 do 1,0 mg/l. W rejonie Grodziska Mazowieckiego zawartość manganu jest jeszcze wyższa
i lokalnie sięga ponad 2,0 mg/l. Zawartość manganu w wodzie nie wykazuje trendu malejącego czy
rosnącego wraz z upływem czasu.
Zawartość żelaza w wodach czwartorzędowych w rejonie Milanówka jest stosunkowo wysoka
i wynosi przeważnie powyżej 1,0 mg/l. Jedynie lokalnie jest niższa od 0,2 mg/l. W rejonie Grodziska
Mazowieckiego zawartość żelaza jest jeszcze wyższa i lokalnie sięga ponad 10,0 mg/l. W skali regionalnej
zawartość żelaza w wodzie nie wykazuje trendu malejącego czy rosnącego wraz z upływem czasu.
Zawartość jonu amonowego mieści się w przedziale od 0,1 do 0,3 mg/l w rejonie Milanówka
i przekracza 0,7 mg/l w rejonie Grodziska Mazowieckiego. Zawartość jonu amonowego w wodzie
wykazuje trend malejący w czasie.
Zawartość siarczanów w wodzie czwartorzędowej w rejonie Milanówka oraz Grodziska
Mazowieckiego do 1995 roku przeważnie nie przekraczała 150 mg/l. Lokalnie w Grodzisku Mazowieckim
obserwowano studnie gdzie zawartość siarczanów byłą wysoka i wynosiła od 450 do 500 mg/l.
W studniach odwierconych po 1995 roku, w Milanówku zawartość siarczanów była wyższa od 400 mg/l.
Podobna sytuacja ma miejsce w studni w zachodniej części Grodziska Mazowieckiego. Można stwierdzić,
że wraz upływem lat zawartość siarczanów w wodzie w tym rejonie wzrasta, lokalnie osiągając bardzo
wysokie wartości przekraczające 500 mg/l. Można przypuszczać, że tak wysoka ilość siarczanów
w wodzie podziemnej związana jest z jej zanieczyszczeniem pochodzenia antropogenicznego. Z dużym
prawdopodobieństwem zanieczyszczenie siarczanami przemieszcza się zgodnie z kierunkiem przepływu
wód podziemnych, generalnie na północ i północny-wschód.
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Ryc. 19 Zawartość jonu amonowego w studniach ujmujących wody poziomu czwartorzędowego
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Ryc. 20 Zawartość manganu w studniach ujmujących wody poziomu czwartorzędowego
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Ryc. 21 Zawartość siarczanów w studniach ujmujących wody poziomu czwartorzędowego
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Ryc. 22 Zawartość żelaza w studniach ujmujących wody poziomu czwartorzędowego
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 Podatność na zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego
Podatność na zanieczyszczenie czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie SUW przy ul.
Na Skraju w Milanówku wyznaczono w ramach wyznaczenia terenu ochrony pośredniej (TOP) (Rodzoch
i in., 2019). Podatność określono na podstawie obliczeń czasu przesączania wody przez strefę aeracji
oraz przesiąkania przez nadkład słabo przepuszczalny do stropu ujętej warstwy wodonośnej. Na
podstawie interpolacji wartości punktowych czasu pionowego przesączania i przesiąkania wody do
stropu ujętej warstwy wodonośnej uzyskano przestrzenny jego rozkład (Ryc. 23), który dobrze
koresponduje z zasięgiem okna hydrogeologicznego, wyinterpretowanego na podstawie zgromadzonych
danych wiertniczych. W rejonie północnej części okna, pomiędzy ujęciem „Zachodnia” i „Dębowa”,
odnotowano najkrótszy czas pionowej migracji wód, nie przekraczający 1 roku. Typowy czas migracji nie
przekracza tam 5 lat. Z uwagi na wysoką podatność na zanieczyszczenie ujmowanego poziomu
wodonośnego, rejon ten powinien być objęty szczególnymi wymaganiami w zakresie sposobu
użytkowania terenu. Zostało to uwzględnione we wniosku o ustanowienie terenów ochrony pośredniej
dla obu ujęć, przekazanego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 2019 roku.

Ryc. 23 Czas pionowego dopływu wód do ujętej warstwy wodonośnej
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4.3

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WÓD PIĘTRA CZWARTORZĘDOWEGO –
WARIANT 1

Podsumowując przedstawioną w rozdziale 3 charakterystykę ujęcia „Dębowa” ze szczególnym
uwzględnieniem stanu jakościowego wód podziemnych, można stwierdzić, że istnieje konieczność
zapewnienia dostaw wody do SUW „Na Skraju” z innych źródeł, nie tylko z istniejących studni nr 2 i nr 3.
Studnia nr 2 jest obecnie intensywnie eksploatowana i dostarcza co miesiąc od 13 do 17 tys. m3 wody.
Studnia nr 3 z uwagi na obecność mikroorganizmów w pompowanej wodzie została całkowicie
wyłączona z użytkowania. Woda z obu studni przed przekazaniem do sieci wymaga skomplikowanego
procesu uzdatniania. W celu zagwarantowania nieprzerwanych dostaw wody mieszkańcom Milanówka
należy zatem rozważyć budowę kolejnego otworu studziennego, gwarantującego zasilenie SUW w wodę
lepszej jakości. Urząd Miasta, zdając sobie sprawę z konieczności rozbudowy i modernizacji sieci
wodociągowej miasta zaproponował działki, na których lokalizacja ewentualnych studni byłaby możliwa.
Przedstawiono je na rycinie 24.
Ze względu na fakt, że czwartorzędowy poziom wodonośny w rejonie Milanówka charakteryzuje
się słabą jakością wody (wysoka zawartość żelaza, manganu, siarczanów) nie rekomenduje się budowy
kolejnego otworu ujmującego ten poziom w rejonie SUW „Na Skraju”. Dodatkowo, działki wskazane
przez Urząd Miasta Milanówek znajdują się na obszarze o wysokiej podatności wód podziemnych na
zanieczyszczenie. Czas dopływu pionowego do warstwy wodonośnej w rejonie ujęcia „Dębowa” oraz na
wschód od niego jest bardzo niski i wynosi poniżej 5 lat (Ryc. 23). W wyznaczonym obszarze, istotnym
potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód poziomu czwartorzędowego może być również rzeka
Rokitnica. Z badań monitoringowych prowadzonych przez GIOŚ wynika, że jej wody mieszczą się w III
klasie jakości. Rzeka ta jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków, wód opadowych i roztopowych z
terenu Grodziska Mazowieckiego i innych miejscowości a także spływu z okolicznych pól i łąk. Tereny
przez które przepływa Rokitnica w swoim górnym biegu to obecnie w większości tereny rolnicze. Nie
można jednak wykluczyć, że obszar ten w przyszłości będzie wykorzystywany pod zabudowę
mieszkaniową czy działalność przemysłową. Ponieważ rzeka przepływa przepustem pod trasą szybkiego
ruchu S8, nie można również wykluczyć sytuacji zanieczyszczenia jej wód w wyniku zdarzeń drogowych
na tej trasie.

 Uwarunkowania hydrogeologiczne
•

Ujęty poziom wodonośny charakteryzuje się wydajnością eksploatacyjną istniejących otworów
studziennych odpowiednio: dla studni nr 2 Qe = 50 m3/h, dla studnie nr 3 Qe = 60 m3/h. Wydatek
eksploatacyjny dla studni nr 1 wynosi q = 4,6 m3/h/, a dla studni nr 3 q = 10,2 m3/h/m.

•

Wydajność potencjalna otworu studziennego według MhP (Mianowski, 1997) mieści się
w przedziale od 70 do 120 m3/h, a przewodność warstwy wodonośnej w przedziale
200 – 500 m2/d. Rzeczywiste wielkości wydajności nie przekraczają 100 m3/h.

•

Moduł zasobów odnawialnych, ze względu na niezbędną ochronę tego poziomu przyjęto na
poziomie 200 m3/d/km2 a moduł zasobów dyspozycyjnych 190 m3/d/km2.

•

Aktualny stan jakości wód jest niezadowalający. Wody charakteryzują się wysokimi
zawartościami żelaza (powyżej 5 mg/l), manganu (powyżej 0,5 mg/l) oraz siarczanów na
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poziomie 250-500 mg/l. Nie przewiduje się istotnej poprawy jakości wód poziemnych
w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.
•

Zasilanie wód podziemnych poziomu czwartorzędowego odbywa się bezpośrednio z powierzchni
terenu poprzez infiltrację opadów i wód roztopowych. Wielkość zasilania nie jest zatem stała i
dodatkowo może ulegać zmniejszeniu na skutek zmniejszenia zasilania wód podziemnych
poziomu czwartorzędowego w warunkach wzrastającej zabudowy terenu.

•

Teoretycznie, z uwagi na występowanie wód podziemnych, budowa studni czwartorzędowej
możliwa jest na każdej ze wskazanych działek. Z uwagi na słabą jakość wody, która
najprawdopodobniej nie ulegnie poprawie w najbliższych latach, nie zaleca się wykonywania
nowych studni ujmujących poziom czwartorzędowy we wskazanych lokalizacjach.

 Uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe
Budowa nowej studni, szczególnie w bezpośredniej bliskości rzeki Rokitnicy mogłaby
zintensyfikować zjawisko infiltracji wód z rzeki do warstwy wodonośnej przyczyniając się do wzrostu jej
zanieczyszczenia.

 Uwarunkowania społeczne
Brak przeciwskazań do lokalizacji otworów ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny na
wskazanych działkach należących do Gminy Milanówek.

 Uwarunkowania ekonomiczne
Poprzestanie na obecnym zaopatrzeniu w wodę SUW „Na Skraju” wiąże się z konicznością
prowadzenia bardzo kosztownego uzdatniania wody. Biorąc pod uwagę, że ponad 30% pobranej wody
surowej trafia obecnie do kanalizacji można stwierdzić, że praca SUW jest nie tylko nieopłacalna, ale i
nieefektywna. Ponadto, system RO pracuje w swoim górnym zakresie wydajności i każde wahanie składu
chemicznego wody może spowodować, że w rzeczywistości woda nawet po uzdatnieniu, ze względu na
zaburzone pH, nie będzie nadawała się do wprowadzenia do sieci wodociągowej. W takim przypadku
cała pobrana woda trafi do sieci kanalizacyjnej co wiąże się z jeszcze większymi opłatami. Zatem, w
przypadku dalszego wykorzystywania studni nr 2 i 3 należałoby zmodyfikować odpowiednio system
uzdatniania wody, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Budowa z kolei nowej studni czwartorzędowej
wiąże się z pokryciem wydatków na opracowanie projektu prac geologicznych, wykonaniem studni oraz
infrastruktury doprowadzającej wodę surową do SUW „Na Skraju”, wykonaniem próbnych pompowań,
ustaleniem zasobów, sporządzeniem dokumentacji hydrogeologicznej oraz uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody. Jednocześnie ze względu na warunki fizykochemiczne panujące w
warstwie wodonośnej nie ma żadnej gwarancji, że jakość ujętej wody będzie zdecydowanie lepsza od tej
aktualnie pobieranej w studniach nr 2 i 3. Ryzyko nie osiągnięcia zakładanych celów inwestycyjnych
jest duże.
Podsumowując, chociaż nie rekomenduje się budowy nowych studni czwartorzędowych w rejonie
SUW przy ul. Na Skraju, zaleca się pozostawienie istniejących otworów studziennych nr 2 i 3 jako studni
awaryjnych. Zaleca się, aby skład chemiczny ujmowanej wody podlegał stałemu monitoringowi,
szczególnie w zakresie wskaźników mogących wskazywać na wystąpienie zanieczyszczenia pochodzenia
antropogenicznego.
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Ryc. 24 Dostępne miejsca do lokalizacji nowych otworów studziennych
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4.4

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WÓD POZIOMU OLIGOCEŃSKIEGO –
WARIANT 2

W celu zaopatrzenia mieszkańców miasta Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia i na
cele socjalno-bytowe z wykorzystaniem SUW „Na Skraju”, rekomenduje się pobór wody z poziomu
oligoceńskiego. Obecnie MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku eksploatuje dwa ujęcia oligoceńskie.
Ujęcie zlokalizowane przy ulicy Długiej czerpie wodę za pomocą dwóch studni o głębokości
240 m. Podstawowe parametry studni oraz ich profil geologiczny podano w tabeli 7. Ujęcie posiada
pozwolenia wodnoprawne na pobór wody w wysokości: Qmax/h = 42,0 m3/h, Qśr/d = 1000,0 m3/d. Stan
ilościowy wody obserwowany na ujęciu „Długa” jest dobry i nie ulega zmianom. Zwierciadło wód
podziemnych stabilizuje się na głębokości około 9,6-9,7 m p.p.t. i nie ulega istotnym wahaniom
sezonowym i wieloletnim. Świadczy to o dobrych warunkach zasilania i korzystnych parametrach
ujętej warstwy wodonośnej. Jakość wody, poza podwyższoną zawartością manganu i żelaza, jest
dobra (Tab. 8). Ujmowana woda w stanie naturalnym charakteryzuje się stosunkowo wysokimi
stężeniami jonów manganu, żelaza i jonu amonowego. Wysoka jest również mętność. Wysokie
wartości tych parametrów są pochodzenia naturalnego (geogenicznego) i nie należy ich wiązać
z zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Parametry te są podwyższone w wyniku dopływu wód
(przesączania) silnie zabarwionych i bogatych w substancje organiczne z wyżej leżącego poziomu
mioceńskiego. Pozostałe parametry nie przekraczają wartości granicznych ustalonych dla wody do
spożycia. Ujmowana woda pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Na podstawie
prowadzonych obserwacji nie widać niepokojących trendów zmian chemizmu wody poziomu
oligoceńskiego.
Ujęcie zlokalizowane przy ulicy Kościuszki (na północ od SUW „Na Skraju”) składa się z dwóch
studni o głębokości 226,2 m i 234 m. Ujęcie oligoceńskie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne
dla studni nr 2 oraz 2A w wysokości Q = 51,0 m3/h przy depresji eksploatacyjnej wynoszącej S = 16 do
27 m. Ujęcie posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wody w wysokości: Qmax/h = 30,0 m3/h,
Qśr/d = 720,0 m3/d. Stan ilościowy wody obserwowany na ujęciu „Kościuszki” jest dobry i nie ulega
zmianom. Zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na głębokości około 6,0 – 6,5 m p.p.t.
(ok. 91 m n.p.m.) i nie ulega istotnym wahaniom sezonowym i wieloletnim. Jakość wody, podobnie
jak na ujęciu „Długa” jest generalnie dobra. W tabeli 9 przedstawiono wyniki badań
fizykochemicznych wody pochodzącej z utworów oligoceńskich ujmowanej na ujęciu „Kościuszki”.
Woda charakteryzuje się stałym składem chemicznym. Przewodność elektrolityczna właściwa mieści
się w przedziale od 460 do 709 μS/cm, a pH w granicy od 7,0 do 7,2. Zarówno barwa jak i mętność
wody są podwyższone, co wynika ze stosunkowo dużej zawartości manganu i żelaza. Zawartość
manganu na przestrzeni ostatnich kilku lat jest podobna i wynosi 0,15 do 0,27 mg/l, co przekracza
zawartość dopuszczalną w wodzie przeznaczonej do spożycia niemal 4-krotnie. Zawartość związków
żelaza wynosi ok. 3,5 – 4,2 mg/l, co przekracza wartość dopuszczalną w wodzie przeznaczonej do
spożycia 20-krotnie. Woda wymaga uzdatniania w zakresie manganu i żelaza. Zawartość jonu
amonowego jest również nieznacznie podwyższona (ok. 0,8 mg/l). Zawartości tych składników są
zbliżone do tych obserwowanych na ujęciu „Długa”. Woda nie budzi zastrzeżeń pod względem
bakteriologicznym.
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Tab. 7. Profile litologiczne wybranych otworów ujmujących oligoceński poziom wodonośny
Numer otworu (CBDH)

5580249

Nazwa otworu

Wodociąg I

Grodzisk Mazowiecki ul.
Lokalizacja
Wysoka
Współrzędne geograficzne
x = 473231
[PUWG 1992]
y = 613831
Wydajność eksploatacyjna Qe
60
[m3/h]
Depresja s [m]

14

Numer otworu (CBDH)

5580253

dawna Fabryka Narzędzi
Nazwa otworu
Chirurgicznych i Dentystycznych
Milanówek,
Lokalizacja
ul. Stefana Okrzei
Współrzędne geograficzne
x = 473544
[PUWG 1992]
y = 614320

Numer otworu (CBDH)

5580272

Numer otworu (CBDH)

5580273

Nazwa otworu

Wodociąg

Nazwa otworu

Wodociąg

Lokalizacja

Milanówek, ul. Długa

Lokalizacja

Milanówek, ul. Długa

Współrzędne geograficzne
[PUWG 1992]

x = 474558
y = 614887

Współrzędne geograficzne [PUWG
1992]

x = 474561
y = 614881

Wydajność eksploatacyjna Qe [m3/h]

45

Wydajność eksploatacyjna Qe [m3/h]

42

Wydajność eksploatacyjna Qe [m3/h]

42

Depresja s [m]

21,9

Depresja s [m]

11,5

Depresja s [m]

11

Zasięg leja depresji R [m]

292

Zasięg leja depresji R [m]

332

Zasięg leja depresji R [m]

241

Zasięg leja depresji R [m]

241

współczynnik filtracji k [m/s]

0,0000658

współczynnik filtracji k [m/s]

0,0000255

współczynnik filtracji k [m/s]

0,0000485

współczynnik filtracji k [m/s]

0,0000486

wydatek eksploatacyjny q
[m3/h/m]

4,29

wydatek eksploatacyjny q [m3/h/m]

2,05

wydatek eksploatacyjny q [m3/h/m]

3,65

wydatek eksploatacyjny q [m3/h/m]

3,65

Litologia
Stratygrafia

96.0 - 142,0
pliocen

187.0 - 233,0
oligocen

Litologia

0
0,5
2,5
6
8,5
16
56,5

Nasyp
Piasek grub.
Pył piaszczysty
Glina zwałowa
Glina zwałowa
Glina zwałowa
Piasek drobny

69

73

Piasek pylasty

71

73
79
83

79
83
96

Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek różny

76
77
87

77
87
154

154

161

161

162

Pył
Ił
Ił pstry
Węgiel
brunatny
Piasek drobny

162

174

Piasek średni

174
175

175

Mułki

200

Piasek drobny

200
208
215
229

208
215
229
248

Mułki
Piasek średni
Piasek drobny
Mułki

utwory

96

142

Ił pstry

142

178

178

182,5

182,5

187

Mułki
Żwir z
otoczakami
Mułki

187

189

Piasek średni

189
196
206,5
216
230

196
206,5
216
230
233

Piasek różny
Mułki
Piasek różny
Piasek drobny
Mułki

0.0 - 77,0
Czwartorzęd

77.0 - 154,0
pliocen

185.0 - 248,0
oligocen
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Litologia

Stratygrafia

do
[m]
0,5
2,5
6
8,5
16
56,5
69

od [m]
0.0 - 96,0
czwartorzęd

Litologia
Stratygrafia
od [m]

do [m]

utwory

0
1
5
9
21
22
51

1
5
9
21
22
51
71
76

Gleba
Piasek
Glina
Piasek
Glina
Piasek różny
Glina zwałowa
Pył piaszczysty

0,0 - 45,0
czwartorzęd

45,0 - 168,0
pliocen
168,0 - 210,0
miocen

210,0 - 240,0
oligocen

Stratygrafia
od [m]

do [m]

utwory

0.0
0,3
9,0
23.0
25.0
29.0
41.0

0,3
9,0
23,0
25.0
29.0
41.0
45.0

Gleba
Piasek drobny
Piasek średni
Piasek różny
Piasek różny
Piasek drobny
Piasek różny

45.0

168.0

Ił pstry

168.0
186.0
190.0

186.0
190.0
200.0

Piasek ilasty
Żwir
Żwir

200.0

206.0

Żwir

206.0

210.0

Mułki

210.0

232.0

232.0

240.0
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0,0 - 4,0
czwartorzęd

45,0 - 186,0
pliocen
168,0 - 206,0
miocen

od [m]

do [m]

utwory

0
4
5.0
9.0
9,5
27.0
39.0

4
5
9.0
9,5
27.0
39.0
45.0

Piasek pylasty
Piasek średni
Piasek drobny
Piasek drobny
Piasek drobny
Piasek gruby
Piasek drobny

45.0

186.0

Ił pstry

186.0
192.0
206.0

192.0
206.0
211.0

Żwir
Żwir
Mułki

211.0

226.0

Piasek drobny

226.0

230.0

Piasek drobny

Piasek drobny

230.0

234.0

Piasek drobny

Mułki

234.0

236.0

Piasek drobny

236.0

238.0

Piasek drobny

238.0

240.0

Pył

206,0 - 240,0
oligocen
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Tab. 8. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wody podziemnej (surowej) ujmowanej na ujęciu „Długa”

Parametr

Jednostka

Dopuszczalna
wartość
składnika 1)

27.04
2009

16.08
2010

31.03
2015

16.09
2015

17.06
2016

13.12
2016

13.06
2013

21.09
2017

14.12
2017

22.05
2018

Odczyn

-

6,5-9,5

7,5

7,2

7,2

7,1

7

7,3

7,3

7,1

7,2

7,1

Przewodność
elektryczna właściwa

μS/cm

≤ 2500

898

906

892

941

777

793

886

915

885

884

Barwa

mgPt/l

akcept,

20

15

24

10

15

100

7

5

10

15

Mętność

NTU

<1

25,9

30,3

22

29,9

37,3

17,5

52

28,4

13

36,3

Zapach

-

akcept,

nieakcept

nb

nieakcept

<1

<1

<1

<1

<1

<2

<1

<4

Smak

-

akcept,

nieakcept

nb

nieakcept

>4

>4

>4

<1

>4

Chlor wolny

mg/l

≤ 0,3

nb

nb

nb

nb

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Jon amonowy

mg/l

≤ 0,5

1,04

1,08

1,12

1,03

1,13

1,09

1,2

1,22

1,14

1,09

Azotany

mg/l

≤ 50

2,37

<1

<2,00

nb

nb

nb

nb

<4,50

nb

nb

Azotyny

mg/l

≤ 0,5

0,01

0,007

0,04

nb

nb

nb

nb

<0,03

nb

nb

Mangan

μg/l

≤ 50

0,09

11

124

29,9

110

94,9

84

103

100

96,2

Żelazo ogólne

μg/l

≤ 200

2840

2920

2950

3092

3693

3074

2840

3353

3137

3232

Bakterie grupy coli

jtk/100ml*

0

nb

nb

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coli

jtk/100ml*

0

nb

nb

0

0

0

0

0

0

0

0

Enterokoki kałowe

jtk/100ml*

0

nb

nb

0

nb

0

0

0

0

0

0

Objaśnienia:
*jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml
1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
nb - nie badano
na czerwono zaznaczono parametry, których wartości przekraczają dopuszczalne granice przyjęte dla wód do spożycia przez ludzi
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Tab. 9. Wybrane parametry fizyczno-chemiczne wody podziemnej (surowej) ujmowanej na ujęciu „Kościuszki”

Parametr

Jednostka

Dopuszczalna
wartość
składnika 1)

16.04.

16.06.

13.12.

14.12.

22.08.

9.11.

8.03.

9.05.

8.11.

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2019

2019

2019

-

6,5-9,5

7,0

7,1

7,2

7,1

7,0

7,0

7,2

7,0

7,0

μS/cm

≤ 2500

709

460

498

672

675

705

696

658

562

5

25

10

20

15

20

20

15

5

Odczyn
Przewodność
elektryczna
właściwa

Akcept.

Barwa

mgPt/l

Pożądana
wartość tego
parametru w
wodzie w kranie
u konsumenta do
15 mg Pt/l

Mętność

NTU

<1

16,4

15,3

12

8,98

15,8

7,66

17,2

15,4

17

Jon amonowy

mg/l

≤ 0,5

0,76

0,63

0,73

0,87

0,86

0,82

0,83

0,80

0,50

Mangan

mg/l

≤ 0,05

0,161

0,27

0,199

0,155

0,151

0,154

0,167

0,165

0,208

Żelazo ogólne

mg/l

≤ 0,2

3,648

4,121

5,468

3,453

3,449

3,358

3,872

3,582

4,203

Glin

mg/l

≤ 0,2

nb

<0,01

<0,01

nb

nb

nb

<0,01

nb

nb

Objaśnienia:
1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294)
nb - nie badano
na czerwono zaznaczono parametry, których wartości przekraczają dopuszczalne granice przyjęte dla wód do spożycia przez ludzi


 Uwarunkowania hydrogeologiczne
•

wydajność eksploatacyjna istniejących otworów oligoceńskich w Milanówku i okolicy zawiera się
w przedziale od 24 do 70 m3/h (średnio 51 m3/h) a wydajność jednostkowa w przedziale od 1,4 do
4,8 m3/h/m (średnio 3,0 m3/h/m);

•

warstwa wodonośna występuje na głębokości ok. 210 m i charakteryzuje się miąższością
ok. 30,0 m;

•

zasilanie wód podziemnych odbywa się na drodze przesączania przez utwory nadległe;

•

prognozowany zasięg planowane eksploatacji nie powinien przekraczać 350 m od ujęcia (wielkość
maksymalna), średnia wielkość leja depresji wytwarzanego przez ujęcia oligoceńskie
w omawianym rejonie wynosi około 220 m;

•

biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrogeologiczne, studnia ujmująca oligoceński poziom
wodonośny może być zlokalizowana na każdej ze wskazanych działek (Ryc. 24),

•

przy założeniu, że otwór studzienny powstanie w zaproponowanym przez Zamawiającego
obszarze (Ryc. 24), jego eksploatacja nie będzie miała wpływu na pracę i wydajność innych ujęć
wód podziemnych.
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 Uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe
Brak uwarunkowań hydrologicznych i środowiskowych dla wykonania i eksploatacji studni
ujmującej poziom wodonośny oligocenu. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania na stan wód
powierzchniowych i obszary chronione przyrody.

 Uwarunkowania społeczne
W chwili obecnej nie przewiduje się żadnych sytuacji konfliktowych związanych z lokalizacją nowej
studni. Budowę studni planuje się na działce, której właścicielem jest Miasto Milanówek. Nie ma
przeciwskazań, by studnia została odwiercona na terenie SUW „Na Skraju” czy też przy istniejących
studniach czwartorzędowych przy ulicy Dębowej. Nie zachodzi więc konieczność budowy nowej
infrastruktury technicznej. Zasięg oddziaływania studni nie powinien przekroczyć 350 m, przy czym jest
to maksymalna wielkość oddziaływania dla poziomu oligoceńskiego. Pobór wody ze studni oligoceńskiej
nie będzie miał wpływu na warunki w czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Najbliższymi czynnymi
studniami ujmującymi oligoceńskie piętro wodonośne są ujęcia wodociągowe przy ulicy Kościuszki i przy
ulicy Długiej. Ujęcia te znajdują się odpowiednio 1300 m i 2 500 m od SUW „Na Skraju”, zatem ujęcia te
nie będą na siebie oddziaływać. Poziom oligoceński na omawianym obszarze nie jest również
eksploatowany przez użytkowników prywatnych.

 Uwarunkowania ekonomiczne
Budowa nowej studni oligoceńskiej wymaga odwiercenia nowego odwiertu o głębokości
w zakresie 220-250 m. Wykonanie takiego odwiertu jest stosunkowo kosztowne i wymaga
przeprowadzenia prac przez wykwalifikowaną ekipę. Jednocześnie studnie oligoceńską można zbudować
bezpośrednio na działce SUW „Na Skraju” lub też w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie istniejących
studni przy ulicy Dębowej.

4.5

REKOMENDOWANY SPOSÓB WYKORZYSTANIA WÓD PODZIEMNYCH

Poniżej przedstawiono słabe i mocne strony rozważanych wariantów oraz szanse i zagrożenia
związane z ich realizacją. Zgodnie z zamówieniem, ocena odnosi się do dwóch wariantów – budowy
nowej studni czwartorzędowej w obrębie obszaru przedstawionego przez Zamawiającego oraz
w wariancie II budowy studni oligoceńskiej, w obszarze jak wyżej.
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 Wariant 1 – budowa studni czwartorzędowej
Mocne strony

Słabe strony

•

Stosunkowo niski koszt budowy otworu
studziennego, 5-6 krotnie niższy niż w przypadku
studni oligoceńskiej

•

Istnienie SUW dostosowanej pod względem
technologicznym do uzdatnia wód poziomu
czwartorzędowego ujmowanego w studniach
ujęcia „Dębowa”

•

Zasoby wód podziemnych eksploatowanego
aktualnie poziomu czwartorzędowego, w sensie
ilościowym są wystarczające do pokrycia
oczekiwanego zapotrzebowania miasta Milanówek
na wodę.

•

Wysoki koszt budowy rurociągu przesyłowego (zależnie od
miejsca wybranej lokalizacji studni)

•

Konieczność uregulowania spraw własnościowych
nieruchomości gruntowych, przez które miałby przebiegać
rurociąg.

•

Słaba jakość wody ujmowanego poziomu czwartorzędowego,
objawiająca się zwłaszcza wysoką zawartością żelaza, manganu,
siarczanów i lokalnie jonu amonowego

•

Brak możliwości szybkiej poprawy jakości wody w poziomie
czwartorzędowym

•

Konieczność skomplikowanego uzdatniania wody metodą
odwróconej osmozy

•

Wysoka podatność ujmowanego poziomu wodonośnego na
zanieczyszczenie z powierzchni terenu

•

Konieczność ustanowienia terenu ochrony pośredniej

•

Przy zastosowanej metodzie uzdatniania wody, konieczność
zrzutu do sieci kanalizacyjnej ponad 30% pobranej wody

•

Szanse na uzyskanie wód dobrej jakości, umożliwiającej
rezygnację z dotychczasowego kosztownego i skomplikowanego
uzdatniania metodą odwróconej osmozy, są bardzo małe

Szanse
Nie zidentyfikowano

Zagrożenia
• Brak gwarancji zachowania zadowalającej jakości wód
pozwalającej na wykorzystywanie jej do celów zaopatrzenia
ludności w wodę do spożycia bez kosztownego i
skomplikowanego procesu uzdatniania
• Możliwe pogorszenie jakości wód w przypadku infiltracji
zanieczyszczonych wód z rzeki Rokitnicy
• Możliwość wystąpienia wysokich kosztów realizacji
przedsięwzięcia, trudnych obecnie do przewidzenia, a
związanych głównie z modernizacją SUW
Ocena końcowa i rekomendacje

Ze względu na fakt, że wody poziomu czwartorzędowego w rejonie Milanówka charakteryzują się bardzo wysokimi
zawartościami żelaza, manganu oraz siarczanów, wymagają skomplikowanego i kosztownego procesu uzdatniania. Proces ten,
w chwili obecnej wiąże się z koniecznością zrzutu ok. 30% pompowanej wody do sieci kanalizacyjnej co jest nie tylko
kosztowne, ale i sprzeczne z zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. W związku z powyższym, biorąc pod
uwagę brak możliwości szybkiej poprawy jakości wody w poziomie czwartorzędowym, nie rekomenduje się budowy nowego
ujęcia w rejonie SUW „Na Skraju”, ujmującego ten poziom.

HYDROEKO - Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., Warszawa

62

Wariantowa koncepcja optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
w oparciu o wykorzystanie SUW przy ul. Na Skraju w Milanówku

 Wariant 2 – budowa ujęcia oligoceńskiego
Mocne strony
•

Słabe strony

Uzyskanie wody o stabilnym składzie chemicznym,
stosunków prostej do uzdatnienia

•

Wystarczająca wydajność eksploatacyjna studni
rzędu 50 – 60 m3/h przy właściwym
zaprojektowaniu i wykonaniu studni

•

Przy założeniu, że otwór studzienny zostanie
wykonany prawidłowo, nie ma możliwości, aby
wody te były zanieczyszczone bakteriologicznie

•

Możliwa lokalizacja studni bezpośrednio przy
SUW, co znacząco ogranicza koszty inwestycji i
upraszcza proces jej realizacji

•

Brak potrzeby ustanowienia terenu ochrony
pośredniej

•

Ryzyko niespełnienia ww. oczekiwań jest
niewielkie

•

Wysoki koszt budowy nowego ujęcia

•

Konieczność uzdatnia wody w zakresie żelaza, manganu i być
może także jonu amonowego.

Szanse

Zagrożenia

•

Budowa studni oligoceńskiej powinna zapewnić
źródło wody o stabilnym składzie chemicznym i
odpowiedniej wydajności.

•

Według informacji uzyskanych u Geologa
Wojewódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w
Warszawie, nie ma zagrożenia nie uzyskania
pozwolenia na wykonanie studni ujmujących
poziom oligoceński w rejonie Milanówka.
Warunkiem jest jednak szczegółowe ustalenie
wielkości zasobów eksploatacyjnych nowego
ujęcia i oceny jego ewentualnego oddziaływania
na inne ujęcia oraz stan zasobów wodnych
poziomu oligoceńskiego w tym rejonie.

• Hipotetyczna możliwość wystąpienia zagrożenia geogenicznego
związana z dopływem wód zasolonych z głębszych poziomów
wodonośnych, wymagająca okresowej kontroli tego wskaźnika w
pompowanej wodzie

Ocena końcowa i rekomendacje
Z uwagi na stabilny skład wody poziomu oligoceńskiego, wystarczające zasoby wodne, brak podatności na zanieczyszczenie z
powierzchni terenu i niewielkie ryzyko nie osiągnięcia celu inwestycyjnego, rekomenduje się wykorzystanie wód tego
poziomu na SUW „Zdrojowa”. Zaleca się pozostawienie aktualnie eksploatowanych studni czwartorzędowych nr 2 i 3 jako
studni awaryjnych i uzupełniających.
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5

PROGRAM DZIAŁAŃ DLA WYBRANEGO WARIANTU EKSPLOATACJI WÓD
PODZIEMNYCH

5.1

PROPONOWANY PROGRAM DZIAŁAŃ

Proponowany niżej program działań dotyczy rekomendowanego wariantu wykorzystania wód
podziemnych w rejonie SUW „Na Skraju” przy założeniu wykorzystania istniejącej stacji uzdatniania. Jego
najważniejsze założenia, wynikające z wyżej opisanej analizy, są następujące:
•

Jakość wód poziomu czwartorzędowego ujmowanego przez aktualnie istniejące studnie nr 2 i 3
ujęcia przy ul. Dębowej jest słaba i nie należy spodziewać się jej szybkiej poprawy. Z uwagi na
problemy z jej uzdatnianiem i związane z tym koszty, do zasilania SUW „Na Skraju” proponuje się
wykorzystać wody głęboko zalegającego poziomu oligoceńskiego. W tym celu konieczne jest
wykonanie nowej studni ujmującej ten poziom. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody do
SUW „Na Skraju”, zaleca się wykonanie 2 studni, które będą pracowały naprzemiennie.

•

Na podstawie przeprowadzonej analizy hydrogeologicznej rejonu Milanówka i gmin sąsiednich,
z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że z poziomu oligoceńskiego będzie można
uzyskać podobną ilość wody jak w studniach ujęć „Kościuszki” i „Długa” i o podobnej jakości.
W związku z powyższym, zakres i sposób uzdatniania wody też powinny być podobne.

•

Ponieważ dla wykonania studni ujmującej poziom oligoceński nie ma znaczenia jej lokalizacja, bo
poziom ten występuje powszechnie w rejonie Warszawy, studnię można wykonać w dowolnym,
dostępnym miejscu spośród tych wskazanych przez Urząd Miasta Milanówek. Najprościej
i najtaniej byłoby zlokalizować odwiert na działce zlokalizowanej jak najbliżej istniejącej SUW, po
sprawdzeniu jej dostępności. Szczegółową lokalizację odwiertów pod budowę nowych studni
należy przedstawić w Projekcie robót geologicznych, po jej uzgodnieniu z UM Milanówek, jako
właścicielem terenu.

•

Wykonując nowe studnie ujmujące oligoceński poziom wodonośny, proponuje się nie likwidować
na razie istniejących studni czwartorzędowych, ale objąć je stałym monitoringiem w celu kontroli
stanu wód poziomu czwartorzędowego. Studnie te mogłyby stanowić element monitoringu
osłonowego dla ujęcia „Zachodnia”, którego obszar zasilania rozszerzy się na południe po
wyłączeniu studni czwartorzędowych ujęcia „Dębowa”.

•

Po wykonaniu nowych studni ujmujących poziom oligoceński, będzie on stanowił główny poziom
użytkowy wykorzystywany do zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę do spożycia.
Z tego względu niezbędne będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji hydrogeologicznej
ustalającej zasoby eksploatacyjne wszystkich ujęć oligoceńskich ujęć (w tym planowanego)
i maksymalnych, możliwych do wykorzystania zasobów wodnych w sposób gwarantujący
odnawialność zasobów i zachowanie trwałości składu chemicznego wód. Dokumentacja powinna
być wykonana z zastosowaniem metody badań modelowych.

•

Mimo, że w proponowanej koncepcji praca SUW „Na Skraju” ma być oparta na wodach poziomu
oligoceńskiego, proponuje się prowadzić działania mające na celu odwrócenie niekorzystnego
trendu zmian i przywrócenie naturalnego stanu jakościowego wód poziomu czwartorzędowego
(aktualnie ujmowanego), zgodnie z Dyrektywą 2000/60/ECUnii Europejskiej z dnia 23.10.2000 r.,
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zwanej potocznie Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), która jest podstawowym dokumentem
regulującym sprawy gospodarowania wodami w krajach członkowskich. Nie jest wykluczone, że
podjęte działania doprowadzą do stopniowej poprawy jakości wód poziomu czwartorzędowego
i w przyszłości będą one mogły być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do
spożycia.

Propozycja działań dodatkowych

Oprócz opisanych wyżej działań odnoszących się do ujęcia wody przy ul. Dębowej i SUW przy ul. Na
Skraju, zaleca się także podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i udokumentowanie
występowania wód w piętrze czwartorzędowym, nadających się do zaopatrzenia ludności w wodę do
spożycia. Mimo dużej antropopresji na stan wód podziemnych, nie można wykluczyć, że
w granicach gminy Milanówek są jeszcze rejony, gdzie antropopresja zaznacza się jeszcze
stosunkowo słabo i poziom czwartorzędowy może nadawać się do wykorzystania. Celem tych prac
powinno być wytypowanie obszarów najbardziej nadających się do lokalizacji nowego ujęcia
czwartorzędowego z uwzględnieniem różnych uwarunkowań: hydrogeologicznych, środowiskowych,
ekonomicznych, społecznych i dostępności terenu. Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych
i zasobów wód podziemnych na terenie całej gminy powinno opierać się na szczegółowej analizie
wszystkich dostępnych materiałów archiwalnych (wierceń, badań geofizycznych i różnych opracowań)
uzupełnionych dodatkowymi badaniami geofizycznymi w miejscach wytypowanych jako najbardziej
perspektywiczne. Wyniki prac badawczych i wnioski powinny być przedstawione w formie
opracowania zatytułowanego Wstępna analiza możliwości lokalizacji nowego ujęcia wód
podziemnych w obrębie utworów czwartorzędowych na terenie gminy Milanówek, zawierającego
m.in. opis warunków hydrogeologicznych na obszarze gminy, opis i analizę SWAT proponowanych
wariantów lokalizacji ujęcia, spodziewane wydajności studni, jakość wody i stopień zagrożenia
w rejonach proponowanych lokalizacji, rekomendacje, program prac i ich harmonogram rzeczowofinansowy.

5.2

ETAPY, ZAKRES I WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
PROPONOWANYCH PRAC

Rekomendowaną koncepcję optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w oparciu o wykorzystanie stacji uzdatniania wody (SUW)
zlokalizowanej przy ul. Na Skraju w Milanówku, proponuje się realizować zgodnie z zaproponowanym
niżej zakresem i harmonogramem rzeczowo-finansowym prac. Podany przedział cenowy kosztu
wykonania prac odnosi się do średnich cen z rynku krajowego.
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Zadanie 1 – Budowa nowej studni ujmującej oligoceński poziom wodonośny
•

Prace projektowe

Przygotowanie Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych i uzyskanie
jego zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej (geologa wojewódzkiego). Z uwagi na
głębokość otworu przekraczającą 100 m, przed przystąpieniem do prac wiertniczych należy dodatkowo
przygotować Plan ruchu zakładu wiertniczego i zatwierdzić go we właściwym terytorialnie Urzędzie
Górniczym. Jest to zadanie wybranego wykonawcy prac wiertniczych.
Warunkiem prawidłowego wykonania studni, umożliwiającego uzyskanie największej możliwej
wydajności eksploatacyjnej w danych warunkach hydrogeologicznych oraz zapewniającego ochronę
ujmowanego poziomu wodonośnego przed zanieczyszczeniem, jest właściwe wykonanie projektu robót
geologicznych. Dobrą i zalecaną praktyką jest powierzenie wykonania tego zadania doświadczonemu
hydrogeologowi, który nie jest związany z wykonawcą prac wiertniczych. Powinien on także prowadzić
nadzór nad ich wykonaniem. Przy dobrze sformułowanym zapytaniu ofertowym, precyzyjnie ustalającym
wymagania Zamawiającego dotyczące jakości materiałów i sposobu wykonania odwiertu, zamówienie
może obejmować łącznie prace projektowe i wiertnicze. W każdym przypadku, bardzo ważne jest jednak
powierzenie nadzoru hydrogeologicznego nad wykonaniem prac wiertniczych i pompowań
pomiarowych hydrogeologowi nie związanemu z wykonawcą prac wiertniczych, który będzie
odpowiedzialny za ich wykonanie zgodnie z projektem.
Ponieważ studnia oligoceńska z uwagi na stosunkowo dużą głębokość jest drogą inwestycją,
należy ją zaprojektować tak, aby jej żywotność, wydajność, sprawność hydrauliczna i możliwości
prowadzenia renowacji, były jak najlepsze. Aby to zapewnić należy unikać nieuzasadnionych
oszczędności i zastosować możliwie najlepsze materiały dla rur osłonowych i kolumny filtrowej.
Wymagania te powinny być uwzględnione już w projekcie robót:
− Wstępny koszt prac:

6 000 – 8 000 zł netto

− Czas wykonania:

1 m-c

•

Prace wiertnicze

Wykonie prac wiertniczych należy powierzyć firmie mającej doświadczenie w zakresie budowy
studni o głębokości powyżej 250 m, służących zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia oraz
gwarantujących wykonanie odwiertu zgodnie z projektem. Nadzór hydrogeologiczny nad pracami
wiertniczymi powinien być powierzony niezależnemu hydrogeologowi z uprawnieniami, który będzie
czuwał także nad właściwym przebiegiem pompowań oczyszczających i pomiarowych. Koszt wykonania
studni, obejmujący: prace przygotowawcze (przygotowanie i zatwierdzenie planu ruchu i uzyskanie
wymaganych zgód i uzgodnień), prace wiertnicze, zabudowę otworu (posadowienie rur i filtra),
wykonanie pompowań oczyszczających, usprawniających i pomiarowych oraz badań oraz kamerowania
studni w celu kontroli poprawności jej wykonania, zależy także od zastosowanych materiałów
zabudowanych w otworze (rur osłonowych i kolumny filtrowej). Dla typowej zabudowy studni
oligoceńskiej o głębokości 250 m z filtrem szczelinowym PVC-U KKV DN175 o długości części czynnej
rzędu 30 m, zabudowanym w kolumnie stalowych rur osłonowych, koszt wykonania studni powinien
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zawierać się w przedziale 1 200 – 1 500 zł netto za 1 mb studni. W przypadku filtra stalowego typu
Johnson, koszt może być wyższy. Powyższa wycena jest zbieżna z wynikami przetargu na wykonanie
dwóch studni oligoceńskich, realizowanych na zamówienie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
„Eko-Babice” Sp. z o.o., rozstrzygniętego w październiku 2019 r. Biorąc za punkt wyjścia powyższą
wycenę, koszt i czas wykonania 2 studni o głębokości 250 m ujmujących poziom oligoceński w rejonie
SUW „Na Skraju” szacuje się wstępnie jak poniżej (bez zewnętrznego nadzoru hydrogeologicznego):
− Wstępny koszt prac netto:

600 000 – 750 000 zł netto

− Czas wykonania:

3-4 m-ce (z zatwierdzeniem Planu ruchu i uzyskaniem innych
wymaganych zgód)

•

Prace dokumentacyjne i przygotowanie operatu wodnoprawnego

Przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne dla ujęcia
składającego się z dwóch studni powinno być powierzone hydrogeologowi nadzorującymi wykonanie
prac wiertniczych i pompowań. Opracowana dokumentacja powinna być następnie przekazana do
organu administracji geologicznej w celu zatwierdzenia. Z uwagi na możliwość współoddziaływania
z innymi studniami oligoceńskimi zlokalizowanym w rejonie Milanówka i gmin sąsiednich, analizę tego
zagadnienia powinno się wykonać z wykorzystaniem metody badań modelowych. Wymóg taki powinien
się znaleźć w umowie z wybranym nadzorem hydrogeologicznym, który będzie odpowiedzialny także za
przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej,
przed dopuszczeniem studni do eksploatacji należy wykonać operat wodnoprawny na wykonanie
urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych a następnie złożyć go do właściwego organu PGW Wody
Polskie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Koszt prac nadzoru hydrogeologicznego
o wyżej wymienionym zakresie szacuje się jak poniżej:
− Nadzór hydrogeologiczny nad wykonaniem
prac wiertniczych i pompowań
− Przygotowanie dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby
eksploatacyjne ujęcia (z zastosowaniem
badań modelowych)
− Przygotowanie operatu wodnoprawnego
na pobór wody z ujęcia

25 000 – 30 000 zł netto

20 000 – 25 000 zł netto

6 000 – 7 000 zł netto

Zadanie 2 – Działania w celu ochrony wód podziemnych poziomu czwartorzędowego
W celu odwrócenia niekorzystnego trendu zmian i przywrócenia naturalnego stanu jakościowego
wód poziomu czwartorzędowego w rejonie ujęć „Dębowa” i „Zachodnia” proponuje się podjąć opisane
niżej działania.
•

Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia wód przypowierzchniowego, pierwszego poziomu
wodonośnego w rejonie ujęcia „Dębowa”, w tym w szczególności w sąsiedztwie głównych,
zidentyfikowanych ognisk zanieczyszczeń (terenów przemysłowych). Wstępnie proponuje się
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wykonanie 5 płytkich otworów badawczych do pierwszego poziomu wodonośnego w celu pobrania
próbek wody do szczegółowej analizy fizykochemicznej o zakresie jak dla monitoringu
diagnostycznego oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, prowadzonego
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. z 2016 r.poz.1178). Pobór próbek wody oraz badania laboratoryjne powinny być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką badań (certyfikowane laboratorium). Przed
rozpoczęciem prac należy przygotować krótki program ich realizacji i przedstawić Zamawiającemu.
Otwory do badań należy wytypować bezpośrednio w terenie po sprawdzeniu dostępności terenu
i uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości na ich wykonanie. Program nie podlega formalnemu
zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

•

•

− Wstępny koszt prac:

10 000 – 12 000 zł netto

− Czas wykonania:

4 – 6 tygodni

Pobranie próbek wody surowej z obu czynnych studni ujęcia „Dębowa” i jednej studni na ujęciu
„Zachodnia” i wykonanie dla nich szczegółowych analiz laboratoryjnych o zakresie jak dla próbek
wody z poziomu pierwszego (patrz wyżej).
− Wstępny koszt prac:

3 000 – 3 500 zł netto

− Czas wykonania:

4 tygodnie

Przygotowanie sprawozdania z wykonanego rozpoznania wraz z zaleceniami dotyczącymi działań
naprawczych i prewencyjnych, niezbędnych do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia
i odwrócenia niekorzystnych trendów antropogenicznego zanieczyszczenia wód podziemnych.
− Wstępny koszt prac:

4 000 zł netto

− Czas wykonania:

2 tygodnie

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony wód podziemnych poziomu czwartorzędowego
w omawianym rejonie Milanówka, należy doprowadzić do ustanowienia terenów ochrony pośredniej
(TOP) dla ujęć „Zachodnia” i „Dębowa” zgodnie ze złożonymi wnioskami a następnie wprowadzić w życie
zapisy rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego, gdy zostaną one już wydane. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, ustanowione TOP dla obu ujęć należy wprowadzić także do planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Milanówek.
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6 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIETECHNICZNYM
Zaopatrzenie w wodę gminy Milanówek (tak jak i gmin sąsiednich) musi opierać się na wodach
podziemnych i nie ma innej alternatywy. W sytuacji ograniczonych zasobów tych wód oraz
zagrożeń dla ich jakości (geogenicznych w przypadku wód oligoceńskich i antropogenicznych
w przypadku wód czwartorzędowych), stan ilościowy i jakościowy oraz stopień zagrożenia wód
podziemnych, powinny być udokumentowane maksymalnie szczegółowo i wiarygodnie.
W warunkach wzrastającej antropopresji, problem zagrożenia stanu jakościowego i ilościowego
wód podziemnych będzie narastał, zagrażając bezpieczeństwu dostaw wody dla mieszkańców
gminy. Intensywny pobór wód podziemnych i wzrastające zapotrzebowanie gmin na wodę,
w sytuacji coraz częściej pojawiających się susz i zagrożeń antropogenicznych, wymaga od władz
samorządowych podjęcia pilnych działań w celu skutecznej ochrony zasobów wód podziemnych
i odpowiedzialnego gospodarowania nimi. Należy podkreślić, że działania te zostały już podjęte
i sukcesywnie są realizowane.
•

Pod koniec 2018 r., na zlecenie MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku, dla wszystkich 4 ujęć wód
podziemnych zbiorowego zaopatrzenia ludności eksploatowanych na terenie gminy, zostały
przygotowane opracowania analiz ryzyka wymaganych w ustawie Prawo wodne z 20 lipca
2017 r. Opracowania te zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w styczniu 2019 r.

•

W następnym etapie, MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku zleciło opracowanie dokumentacji
hydrogeologicznych ustalających tereny ochrony pośredniej (TOP) dla ujęć „Dębowa”
i „Zachodnia” wraz z wnioskami o formalne ich ustanowienie w drodze aktu prawa
miejscowego przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek wraz z dokumentacjami został
przekazany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 2019 r. i aktualnie jest w fazie
procedowania.

•

W październiku 2019 r. Urząd Miasta Milanówek zlecił wykonanie niniejszej Wariantowej
koncepcji optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi w oparciu o wykorzystanie stacji uzdatniania wody (SUW)
zlokalizowanej przy ul. Na Skraju w Milanówku, mającej pomóc władzom miasta w podjęciu
decyzji co do dalszego sposobu eksploatacji SUW „Na Skraju” oraz przyszłości aktualnie
eksploatowanych studni czwartorzędowych.

W niniejszym opracowaniu, mającym charakter ekspertyzy hydrogeologicznej, szczegółowo
przedstawiono wyniki analizy aktualnego stanu ujęcia „Dębowa” wraz z rekomendacją dalszych
działań w celu optymalnego użytkowania wód podziemnych z wykorzystaniem SUW „Na Skraju”.
Najważniejsze wnioski wynikające z tej analizy są następujące:
•

Z uwagi na fakt, że wody poziomu czwartorzędowego w rejonie SUW „Na Skraju”
charakteryzują się bardzo wysokimi zawartościami żelaza, manganu i siarczanów,
wymagającymi skomplikowanego i kosztownego procesu uzdatniania, w sytuacji braku
możliwości szybkiej poprawy jakości wody w poziomie czwartorzędowym, nie rekomenduje się
budowy nowych studni w rejonie SUW „Na Skraju”, ujmującego ten poziom.
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•

Do zapewnienia dalszej pracy SUW „Na Skraju” rekomenduje się wykorzystanie wód poziomu
oligoceńskiego. Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące argumenty: stabilny skład
wody poziomu oligoceńskiego, wystarczające zasoby wodne, brak podatności na
zanieczyszczenie z powierzchni terenu i niewielkie ryzyko nie osiągnięcia celu inwestycyjnego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców zaleca się wykonanie
dwóch studni ujmujących poziom oligoceński, które będą pracowały naprzemiennie.

•

Ponieważ do wykonania studni ujmującej poziom oligoceński nie ma znaczenia jej lokalizacja,
bo poziom ten występuje powszechnie w całym rejonie Milanówka, studnię można wykonać
w dowolnym, dostępnym miejscu spośród tych wskazanych przez Urząd Miasta Milanówek.
Najprościej i najtaniej byłoby zlokalizować odwiert na działce zlokalizowanej jak najbliżej
istniejącej SUW „Na Skraju”, po sprawdzeniu jej dostępności.

•

Wykonując nową studnię ujmującą oligoceński poziom wodonośny, proponuje się nie
likwidować na razie istniejących studni czwartorzędowych na ujęciu „Dębowa”, ale pozostawić
je jako studnie awaryjne i uzupełniające w okresach największego zapotrzebowania na wodę.
Studnie te mogą stanowić także element monitoringu osłonowego dla ujęcia „Zachodnia”,
którego obszar zasilania rozszerzy się na południe po wyłączeniu studni czwartorzędowych
ujęcia „Dębowa”.

•

Po wykonaniu nowej studni ujmującej poziom oligoceński, będzie on stanowił główny poziom
użytkowy wykorzystywany do zaopatrzenia mieszkańców gminy Milanówek w wodę do
spożycia. Z tego względu niezbędne będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wszystkich ujęć oligoceńskich ujęć (w tym
planowanego) i maksymalnych, możliwych do wykorzystania zasobów wodnych w sposób
gwarantujący odnawialność zasobów i zachowanie trwałości składu chemicznego wód.
Dokumentacja ta powinna być wykonana z zastosowaniem metody badań modelowych.
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