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1.Wstęp. 

 
Zleceniodawcy:  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra 
   i Andrzeja w Jedlińsku 
   Ul. Św. Wojciecha 2 
   26-660 Jedlińsk 
     
 
Wykonawca:   Firma hydrogeologiczna Pangea 

Zbigniew Bigaj 
32-500 Chrzanów 
ul. Borowcowa 157a 

 
 
Miejsce wykonywania robót:  
 
Działka 1094, obręb 0011, Jedlińsk, gmina Jedlińsk, powiat radomski, woj. mazowieckie. 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu robót geologicznych odwiertów 
pionowych w celu wykorzystania ciepła ziemi zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 
1094 obręb 0011, położonej w miejscowości Jedlińsk, gm. Jedlińsk, pow. radomski, woj. 
mazowieckie. Działka należy do Inwestora, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jedlińsku. 
 

Celem niniejszego projektu jest określenie niezbędnych robót geologicznych dla 
wykonania otworów wiertniczych i zainstalowania wymienników ciepła na potrzeby 
termomodernizacji kościoła parafialnego w Jedlińsku. Końcowym efektem wykonanych robót 
będzie sporządzenie opracowania w formie dokumentacji geologicznej. 
 
Podstawy prawne sporządzenia projektu robót geologicznych: 
 
a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji – Dz.U. 2011, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami; 
b) Prawo Geologiczne i Górnicze – Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. – Dz. U. 2017 poz. 2126 z 
póżn. zm; 
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 06 grudnia 2016 r. w sprawie innych 
dokumentacji geologicznych – Dz. U. 2016 poz. 2023. 
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2. Charakterystyka geograficzna obszaru projektowanych robót. 

 

2.1. Położenie geograficzne, hydrografia i morfologia. 

Obszar projektowanych robót obejmuje działkę o nr ewid. 1094 obręb 0011, 
położonej w miejscowości Jedlińsk, gm. Jedlińsk, pow. radomski, woj. mazowieckie. 
Współrzędne geograficzne omawianego obszaru wynoszą odpowiednio dł. geogr. 
21°7´25.96''E, szer. geogr. 51°30´38.93˝N.  

Przedmiotowy teren pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski leży na 
terenie Niziny Środkowomazowieckiej, a dokładniej na Równinie Kozienickiej. Jest to 
równina denudacyjna, ale na powierzchni zalegają zwydmione piaski, na których zachowały 
się pozostałości Puszczy Kozienickiej. Na terenie puszczy utworzono w 1983 r. Kozienicki 
Park Krajobrazowy z kilkoma rezerwatami. Przez środek równiny płynie rzeka Radomka, 
mająca swe źródła na Garbie Gielniowskim. Jedlińsk znajduje się na lewym brzegu Radomki. 
Region zajmuje powierzchnie 950 km2, przecinają go dwie linie kolejowe: Warszawa-Radom i 
Radom-Dęblin. Rzędna terenu w pobliżu obszaru projektowanych robót wynosi średnio 
132,4 m n.p.m. 

Hydrograficznie obszar ten należy do zlewni rzeki Wisły, do której uchodzi Radomka 
płynąca położona 380 m S od omawianej działki. W odległości 80 m E płynie Tymianka. 

Według mapy geośrodowiskowej w skali 1:50 000 teren robót znajduje się na 
obszarze o korzystnych warunkach podłoża budowlanego. W odległości około 450 m N od 
omawianej działki znajduje się komunalne ujęcie wód podziemnych z poziomu kredowego.  

Wg Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obszar projektowanych 
robót znajduje się poza terenem obszarów Natura 2000, rezerwatów, parków narodowych, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i zespołami przyrodniczo 
– krajobrazowymi. Najbliższą formą ochrony przyrody jest użytek ekologiczny położny w 
odległości około 3,6 km SE. 

 

2.2. Zagospodarowanie powierzchni terenu. 

 
Na terenie działki o nr 1094 znajduje się budynek kościoła parafialnego w Jedlińsku 

wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w trakcie termomodernizacji. Na terenie 
omawianej działki znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków jak sam kościół, 
dzwonnica i brama. Projektowane otwory geologiczne nie naruszają konstrukcji żadnego z 
tych obiektów, aczkolwiek wykonawca winien jest ustalić, czy przed przystąpieniem do robót 
wiertniczych, położenie projektowanych otworów należy uzgodnić z właściwym 
konserwatorem zabytków.  
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Według posiadanych informacji w miejscu projektowanych otworów geologicznych 
nie ma linii napowietrznych ani uzbrojenia podziemnego. Pomimo tego zaleca się wykonanie 
próbnych wkopów w miejscu wiercenia na głębokość 1,5 m p.p.t celem wykluczenia istnienia 
instalacji podziemnych. 

W związku z powyższym, przyjmuje się, że na terenie projektowanych robót 
geologicznych nie występują obiekty ograniczające wykonanie robót geologicznych. 

3. Omówienie wyników dotychczasowych robót. 

Na obszarze projektowanych robót geologicznych nie były wcześniej prowadzone 
żadne badania geofizyczne ani geochemiczne. Projektowane otwory wiertnicze w celu 
zainstalowania wymienników ciepła, będą pierwszymi otworami Inwestora.  

 
Wg danych CBDH, w promieniu 450 m od omawianej działki nie ma żadnych 

zinwentaryzowanych ujęć wód podziemnych, na które projektowane roboty mogłyby 
oddziaływać. W związku z powyższym, niniejsze opracowanie przygotowano w oparciu o 
archiwalne dane zawarte w arkuszu Jedlińsk MHP 1:50 000 i jego opisie. 
 
Najbliższymi udokumentowanymi otworami są wg Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000: 

• Nr 32 – Jedlińsk, wodociąg wiejski st. nr 1, oddalony o 450 m N, 

• Nr 33 – Jedlińsk, Zakład Masarski, oddalony o 500 m N.  
 

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 

 

Obszar arkusza Jedlińsk położony jest w południowo-zachodniej części wypełnionej 
utworami trzeciorzędu i czwartorzędu niecki brzeżnej, której dno tworzą tu osady kredy 
górnej. Jej zachodnia granica, oddzielająca tę jednostkę strukturalną od wału 
środkowopolskiego, przebiega na sąsiadującym z omawianym arkuszem arkuszu Białobrzegi, 
wzdłuż posiadającego podpermskie założenia uskoku Nowe Miasto – Iłża. O tworzeniu się 
trzeciorzędowych zbiorników sedymentacyjnych, wypełniających się osadami oligocenu i 
miocenu, zdecydowało wydźwignięcie obszaru stanowiącego północno-wschodnie 
obrzeżenie Gór Świętokrzyskich oraz obniżenie części wschodniej. Sedymentacja ta 
wspomagana była ruchami obniżającymi, zachodzącymi wzdłuż wymienionego powyżej i 
innych uskoków do niego równoległych. Na obszarze arkusza Jedlińsk uskoki takie nie zostały 
dotąd udokumentowane. Ich występowanie sugerują wyraźnie wykonane dla omawianego 
arkusza przekroje hydrogeologiczne. 

Utwory kredy górnej, reprezentowane na całym obszarze przez mastrycht górny, 
wykształcone są tu w dwóch facjach: 1 – piaszczystej (piaskowce), występującej na SW od 
linii Białobrzegi – Siekluki – Jedlińsk, 2 – wapiennomarglistej i marglistej – na NE od tej linii. 
Utwory te na całym obszarze arkusza przykryte są zmiennymi pod względem miąższości i 
wykształcenia litologicznego osadami kenozoiku. 
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Morskie osady oligocenu wykształcone są jako szare mułki, niekiedy iły, przechodzące 
w górnej części profilu w piaski drobnoziarniste lub pylaste, z dużą domieszką glaukonitu i 
konkrecjami fosforytów. Na początku miocenu, kiedy omawiany obszar był lądem, silna 
erozja rzeczna zróżnicowała powierzchnię podłoża, a powstałe doliny rzeczne wypełnione 
zostały osadami piaszczystymi. Tworzące się zbiorniki jeziorne różnej wielkości wypełniały się 
osadami mułkowo- ilastymi. Stąd osady miocenu to głównie piaski kwarcowe, pylaste z 
wkładkami iłów i mułków piaszczystych, zawierające szczątki roślin lub domieszki pyłu 
węglowego, a w części południowo-wschodniej arkusza – pokłady węgla brunatnego. 
Udokumentowane w kat. „B” złoże węgla brunatnego, składające się z dwóch oddalonych od 
siebie o około 1,5 – 2 km pól: Wola Owadowska i Jastrzębia, budują soczewkowate pokłady o 
zmiennej miąższości 0,2 – 10 m, występujące wśród silnie zróżnicowanych litologicznie 
osadów piaszczysto-pylastych i ilastych. Osady pliocenu występują fragmentarycznie głównie 
w południowo-wschodniej części obszaru, gdzie anonsowane są w profilach otworów 
badawczych. 

Na przeważającym obszarze arkusza utwory trzeciorzędu tworzą podłoże dla 
utworów czwartorzędu; jedynie w skrajnie południowo-zachodniej części arkusza pod 
utworami czwartorzędu zalegają utwory kredy górnej, a w południowo-wschodniej części 
arkusza, w rejonie Woli Goryńskiej, osady trzeciorzędu występują miejscami na powierzchni 
terenu. Miąższość osadów czwartorzędowych, pokrywających cały obszar omawianego 
arkusza (za wyjątkiem rejonów wychodni trzeciorzędu k/Woli Goryńskiej), zdeterminowana 
jest więc ukształtowaniem rzeźby podłoża mezozoicznego oraz efektem rozwoju rzeźby w 
czwartorzędzie. Wynosi ona zwykle 20 – 60 m, jednak w obrębie dolin kopalnych, 
stwierdzonych np. w rejonie Wierzchowin czy Żabiej Woli, może przekraczać 120 m. 

Wg profilu hydrogeologicznego w rejonie projektowanych robót, podłoże zbudowane 
jest z utworów górnokredowych wykształconych jako wapienie, wapienie margliste i margle. 
Powyżej utworów górnokredowych zalegają utwory trzeciorzędowe w postaci iłów, mułków, 
piasków i piasków pylastych o miąższości około 60 m. Czwartorzęd reprezentowany jest 
przez piaski i gliny z wkładkami iłów i mułków o miąższości powyżej 40 m.  

Wg Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 na powierzchni omawianego obszaru 
zalegają gliny zwałowe.  

Rejon projektowanych robót znajduje się w obrębie jednostki 13
�

������
. Omawiana 

jednostka stanowi kontynuację w kierunku wschodnim jednostki nr 10, o wysokim stopniu 
wodonośności. O ile jednak w jednostce nr 10 wodonośne utwory kredy górnej i 
czwartorzędu występują w połączeniu, to w tej jednostce poziomy wodonośne czwartorzędu 
izolowane są w spągu słaboprzepuszczalnymi utworami czwartorzędu (gliny) i trzeciorzędu 
(muły). Główne użytkowe piętro wodonośne kredy górnej występuje na głębokości 20 – 37 
m, a jego rozpoznaną miąższość szacuje się na średnio 70 m. Bardzo dobre warunki 
filtracyjne tych utworów rozpoznane zostały w północnej części jednostki. Wydajność 
jednostkowa studni w okolicy projektowanych robót wynosi 50-70 m3/h. Bardzo dobre 
warunki filtracyjne omawianych utworów występują na całym obszarze tej jednostki w 
granicach arkusza Jedlińsk i arkusza Radom, gdzie jednostka ta, o podobnym zapisie, się 
kontynuuje. Ze względu na potencjalne zagrożenie utworów wodonośnych 
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zanieczyszczonymi wodami doliny Radomki, ich stopień zagrożenia zanieczyszczeniami z 
powierzchni terenu określono jako wysoki. 

Omawiana działka leży poza granicami wydzielonych w Polsce GZWP. 

Wg systemu Państwowego Instytutu Geologicznego MIDAS obszar projektowanych 
prac znajduje się poza obszarem górniczym. 
 

Do projektu wykorzystano dane z przekroju hydrogeologicznego, Mapy 
Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz Mapy Geologicznej Polski 1: 50 000. Na 
załączonym wycinku mapy hydrogeologicznej oznaczone są otwory, którymi kierowano się 
określając budowę geologiczną w miejscu projektowanych robót. 
 

W związku z powyższym geologia na omawianym terenie najprawdopodobniej 
przedstawia się następująco: 

Czwartorzęd: 

• 0 – 9,0 m ppt.: gliny zwałowe, 
• 9,0 – 17,0 m ppt: piaski, 

Trzeciorzęd: 

• 17,0 – 27,0 m ppt: piaski pylaste, 

• 27,0 – 35,0 m ppt: mułki, 

Kreda górna: 

• 35,0 – 100,0 m ppt: margle i wapienie margliste. 

Dane z uwzględnionych w projekcie otworów studziennych Nr 32 i 33 widocznych na Zał. 
Nr 4 (Wycinek mapy hydrogeologicznej): 

Nr studni (wg mapy hydrogeologicznej): Nr 32 Nr 33 

Położenie względem omawianego terenu: 450 m N 500 m N 

Użytkownik/Lokalizacja: Jedlińsk, wodociąg wiejski st. nr 1 Jedlińsk, Zakład Masarski 

Rok wykonania: 1965 1994 

Rzędna terenu (m npm): 133,2 136,9 

Głębokość ( m ppt): 100,0 19,0 

Stratygrafia spągu: Cr3 TrOl 

Stratygrafia: Q-TrM/Cr3, Q/TrOl 

Strop warstwy wodonośnej (m ppt): 9/37 5/11 
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Nr studni (wg mapy hydrogeologicznej): Nr 32 Nr 33 

Spąg warstwy wodonośnej (m ppt): 27/>100 9/>19 

Miąższość bez przewarstwień (m): 8,1/>63 4/>8 

Głębokość zwierciadła wody (m ppt): 3,8/3,8 -/7,1 

Współczynnik filtracji (m/24h): -/13,8 -/2,2 

Wydajność w końcowym stopniu 
pompowania pomiarowego (m

3
/h): 

-/84,7 -/3,6 

Depresja (m): -/9,4 -/3,0 

Uwagi: Studnia eksploatowana Studnia eksploatowana 

 
 Potwierdzono w CBDH, iż w promieniu 450 m od omawianej działki nie ma żadnych 
zinwentaryzowanych ujęć wód podziemnych, na które projektowane roboty mogłyby 
oddziaływać. Zastosowana metoda wiercenia, obrotowa z użyciem płuczki bentonitowej i 
polimerowej, dobrze izoluje przewiercane poziomy wodonośne i ogranicza migrację wód 
podziemnych. 

Z przeanalizowanych materiałów wynika, iż można spodziewać się nawiercenia 
czwartorzędowo-trzeciorzędowego zwierciadła wody na głębokości około 9,0 m ppt oraz 
górnokredowego na głębokości około 35 m ppt. Wszystkie zwierciadła najprawdopodobniej 
ustabilizują się poniżej poziomu terenu. 

5. Sposób osiągnięcia zamierzonego celu robót geologicznych. 

5.1.Obliczenia głębokości otworu. 

 

Głębokość (sumaryczna ilość metrów) i ilość otworów dokumentowanych 
uwarunkowana jest zapotrzebowaniem na ciepło. W zależności od rodzaju gruntu, 
wydajność cieplna sond ziemnych wynosi od 25 do 100 W/mb.  

Przy obliczaniu głębokości wykonanych wierceń w celu zapuszczenia sond gruntowych 
posłużono się zależnością: 

 

�� =
	
���

��
 

gdzie: 

Dc - całkowita długość sondy [m] 

qEs- współczynnik cieplny warstwy 

QWPch= Qwpg-Pwpe 

gdzie: 

Qwpg – moc grzewcza 
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PWPe– pobór mocy elektrycznej 

Do ogrzania budynku kościoła znajdującego się na przedmiotowej działce, dokonano 
wyboru 2 pomp ciepła o mocy grzewczej kolejno 21 kW i 29 kW i mocy chłodniczej Qwpch= 
17,5 kW oraz 23,8 kW. Łączny pobór mocy wynosi więc 8,7 kW. Do obliczeń przyjęto warstwy 
geologiczne wg danych z rozdziału Nr 4: 

 

Warstwa Współczynnik cieplny 
warstwy[W/m] 

Zsumowana miąższość 
warstwy[m] 

Moc odprowadzona z 
warstwy [W] 

Gliny 30 9 270 

Piaski (zawodnione)    45 18 810 

Mułki    30 8 240 

Margle i wapienie   45 65 2925 

 
Razem 100 4245 

Średnia ważona wartość współczynnika cieplnego warstwy wynosi 42,45 [W/m]. 

Dla pompy 21 kW: 

Zatem Dc= 17500 [W] / 42,45 [W/m] = 412,3 [m] 

Przy założonej mocy grzewczej Q= 21 kW, mając rezerwę ze względu na możliwą 
zmienność warunków geologicznych oraz zalecenia producenta pompy, dla zapewnienia 
wystarczającej mocy dolnego źródła, założono wykonanie pięciu otworów wiertniczych do 
głębokości 100,0 metrów każdy (P1-P5). 

Dla pompy 29 kW: 

Zatem Dc= 23800 [W] / 42,45 [W/m] = 561 [m] 

Przy założonej mocy grzewczej Q= 29 kW, mając rezerwę ze względu na możliwą 
zmienność warunków geologicznych oraz zalecenia producenta pompy, dla zapewnienia 
wystarczającej mocy dolnego źródła, założono wykonanie siedmiu otworów wiertniczych do 
głębokości 100,0 metrów każdy (P6-P12). 

Łącznie na terenie działki zostanie więc wykonanych dwanaście otworów o głębokości 
100 m ppt każdy (P1-P12). Ponieważ na terenie przedmiotowej działki znajduje się kilka 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wykonawca winien jest ustalić, czy przed 
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przystąpieniem do robót wiertniczych, położenie projektowanych otworów należy uzgodnić z 
właściwym konserwatorem zabytków. 

 

5.2. Program robót geologicznych. 

 

Po wyznaczeniu lokalizacji otworów metodą domiarów prostokątnych przy pomocy 
taśmy mierniczej, należy przystąpić do wiercenia otworów (zał. nr 5). Projektowane otwory 
wiertnicze zostaną wykonane urządzeniem mechanicznym (wiertnicą hydrauliczną) metodą 
obrotową z zastosowaniem płuczki bentonitowej oraz polimerowej. Wiercenie do głębokości 
100 m należy przeprowadzić z odprowadzeniem urobku do kontenera lub pojemników. 
Alternatywnie można odprowadzić urobek do odpowiednio zabezpieczonych dołów 
płuczkowych. Dołki zaleca się połączyć korytem płuczkowym.  

Wiercenie należy przeprowadzić świdrem gryzowym, bądź świdrem trójskrzydłowym 
o średnicy od 120 do 220 mm, dostosowanym do aktualnych warunków geologiczno-
technicznych. Płuczka wiertnicza powinna posiadać odpowiednią gęstość (1,1 g/cm3 -1,25 
g/cm3) oraz lepkość umowną od 30 s - 40 s. Parametry płuczki należy dostosować do 
warunków geologicznych przewiercanych skał. Do pomiarów należy użyć wycechowanych 
przyrządów i odczynników (lejek Marscha, waga ramienna do pomiarów gęstości, papierek 
lakmusowy). Podczas wiercenia szczególną uwagę należy zwrócić na obecność w profilu iłów 
pęczniejących, powodujących zakleszczanie otworu oraz przewarstwień węgla brunatnego 
przyczyniających się do ucieczek płuczki. Płuczka wiertnicza powinna być tak dobrana by 
zapewniała stabilność otworu, izolację horyzontów wodonośnych oraz zapobiegała 
zakleszczaniu otworu.  

Do każdego odwierconego otworu należy zapuścić U-kształtny zgrzany u podstawy 
gruntowy wymiennik ciepła, wykonany z węża ciśnieniowego PE o średnicy zewnętrznej 40 
mm wypełniony wodą. Dla potwierdzenia szczelności systemu przed oraz po zapuszczeniu 
wymiennika do otworu wiertniczego należy poddać go testowi ciśnienia według wytycznych 
producenta wymiennika. Po sprawdzeniu szczelności układu wodę należy przepompować 
czynnikiem roboczym, w tym przypadku roztworem glikolu propylenowego. Proces 
napełniania przeprowadzić za pomocą odpowiedniej pompy. Po zakończeniu całości robót 
wiertniczych teren działki zostanie wyrównany i przywrócony do pierwotnego stanu. 

 
   W trakcie wiercenia należy pobrać próbki dla określenia rodzaju przewiercanych skał. 
Przebieg wiercenia należy zapisać w karcie otworu wiertniczego oraz dzienniku wiertniczym. 
W związku z przeznaczeniem otworów pod pompę ciepła, celem wiercenia jest poznanie 
litologii oraz umiejscowienie w nich pionowych wymienników gruntowych o średniej 
średnicy ok. 40 mm. W związku z powyższym, nie przewiduje się żadnych badań 
laboratoryjnych ani geomechanicznych na pobranych z otworów próbkach gruntu. Ponadto, 
pobrane próbki geologiczne nie podlegają obowiązkowi przekazania ich państwowej służbie 
geologicznej. 
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Zaprojektowane otwory zostaną wykonane w jednym etapie, w dowolnej kolejności. 
Podczas prowadzenia robót geologicznych należy prowadzić obserwacje zmian litologicznych 
oraz warunków hydrogeologicznych w otworach wiertniczych. 

Szczegółową konstrukcję otworu przedstawiono w projekcie geologiczno- 
-technicznym otworu zał. nr 7. Ewentualną konieczność posadowienia rur osłonowych oraz 
ich średnice, a także rozpoznanie geologiczne określi nadzór geologiczny w nawiązaniu do 
faktycznie stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i geologicznych w miejscu realizacji 
otworu wiertniczego.  

W przypadku wystąpienia trudności podczas wiercenia i w porozumieniu z Inwestorem, 
dopuszcza się zwiększenie liczby otworów w obrębie działki, nie powiększając ich 
jednostkowej głębokości oraz zachowując w przybliżeniu sumaryczną ilość projektowanych 
metrów bieżących instalacji. Ponadto, lokalizacja projektowanych otworów może ulec 
niewielkiej zmianie w obrębie działki w zależności od faktycznych warunków w terenie. 
Ewentualna korekta lokalizacji otworów, nie wpłynie na złożenia projektowe niniejszego 
opracowania i po odwierceniu otworów zostanie przekazana organowi administracji 
geologicznej w postaci dokumentacji geologicznej innej. 

 

5.3.Sposób izolacji poziomów wodonośnych. 

Zastosowana metoda wiercenia nie dopuszcza do migracji wód między poziomami 
wodonośnymi. Do sporządzenia płuczki wiertniczej proponuje się zastosować środek 
„Swelltonite HQ” lub produkt o zbliżonych parametrach. Zastosowanie bentonitów 
polimerowych spowoduje obniżenie filtracji płuczki wiertniczej do przewiercanych warstw 
oraz izolację potencjalnych poziomów wodonośnych. Dodatkowo zapobiegnie 
zanieczyszczeniu warstwy wodonośnej.  

 

5.4. Sposób stabilizacji lub likwidacji otworów. 

Po wpuszczeniu sondy na określoną w projekcie głębokość otwór należy wypełnić w 
całości mieszanką żwirowo-bentonitową. Mieszanka powinna zapewnić prawidłową 
wymianę termiczną miedzy sondą a warstwami gruntu lub skał. 

W związku z wykonaniem robót geologicznych zaplanowanych w niniejszym 
projekcie, nie przewiduje się likwidacji otworów wiertniczych. Likwidacja eliminuje schemat 
konstrukcyjny oraz charakter całego przedsięwzięcia polegającego na zapuszczeniu U-
kształtnego wymiennika ciepła, wykonanego z węża ciśnieniowego PE, wypełnionego 
roztworem biodegradowalnego glikolu propylenowego. Dopuszcza się możliwość zaistnienia 
konieczności likwidacji otworów w toku wykonywanych robót geologicznych. W takim 
przypadku otwory należy zasypać wydobytym urobkiem zgodnie z zaleganiem warstw 
litologicznych lub zaiłować. 
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5.5. Prace geodezyjne. 

 

Prace geodezyjne polegać będą na wytyczeniu otworów P1 do P12 na podstawie 
mapy sytuacyjnej w skali 1 : 500, metodą domiarów prostokątnych do istniejących, stałych 
szczegółów terenowych. Po odwierceniu otworów zostanie wykonany pomiar 
powykonawczy polegający na inwentaryzacji geodezyjnej odwiertów oraz instalacji 
przyłącza pompy ciepła. Pomiar zostanie wykonany przez uprawnionego geodetę i 
naniesiony na państwowe mapy znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym w Radomiu. 

6. Zagrożenia środowiska naturalnego w związku z zaprojektowanymi robotami 

geologicznymi. 
 

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych 
przepisów: ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o 
odpadach. Podczas realizacji projektu istnieje ryzyko stworzenia zagrożeń dla środowiska i 
bezpieczeństwa publicznego. Związane to jest ze specyfiką robót wiertniczych, które mogą 
znaleźć się w kolizji i istniejącą infrastrukturą kanalizacyjną, energetyczną czy wodociągową. 
Poza tym istnieje możliwość zakłócenia naturalnego obiegu wód podziemnych poziomów 
wodonośnych. Podczas robót wiertniczych powstają również odpady (urobek wiertniczy, 
płuczka), mogący negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Do wypełnienia 
kolektora używa się medium w postaci roztworu glikolu propylenowego.  

W przypadku projektowanych wierceń możliwość opisywanych zagrożeń jest 
zredukowana do minimum, gdyż: 
 
- Lokalizacja otworów jest ustalona w porozumieniu z Inwestorem na podstawie aktualnych 
planów i map z przebiegiem uzbrojenia terenu. Pomimo tego zaleca się również wykonanie 
próbnych wkopów w miejscu wiercenia na głębokość 1,5 m p.p.t celem wykluczenia istnienia 
instalacji podziemnych.  

- Ponadto zaleca się obserwacje niezinwentaryzowanych studni w promieniu 100 m od 
miejsca wykonywanych robót. 

- Roboty wiertnicze będą wykonywane z wykorzystaniem zbiorników płuczkowych, bądź 
odpowiednio zabezpieczonych dołów płuczkowych, uniemożliwiających przedostanie się 
substancji do środowiska. 

- Wykorzystywana do wierceń płuczka wiertnicza będzie biodegradowalna i bezpieczna dla 
środowiska.  

- Uzyskany podczas wiercenia urobek nie stanowi odpadów niebezpiecznych w świetle 
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm). 
Urobek z wiercenia wykorzystany zostanie przez inwestora do niwelacji terenu. 
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- Kolektory gruntowe znajdujące się w odwierconych otworach będą stanowiły zamknięty 
obieg nieposiadający więzi hydraulicznej z górotworem. Ponadto przestrzeń pierścieniowa 
zostanie wypełniona mieszanką żwirowo-bentonitową celem zabezpieczenia horyzontów 
wodonośnych. 

- Przed zapuszczeniem kolektorów gruntowych do otworów zostanie wykonana próba 
szczelności układu. 

- Teren robót będzie oznakowany i zabezpieczony przed przedostaniem się osób 
niepowołanych. 

- Roboty będą prowadzone w porze dziennej i nie przekroczą wartości progowych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014  
poz. 112).  
 

Warunkiem przystąpienia do robót jest sprawdzenie sprawności technicznej 
urządzenia wiertniczego oraz sprawdzenie hermetyczności wszelkich przewodów 
paliwowych i hydraulicznych. Dobry stan techniczny urządzenia wiertniczego zapobiegnie 
zagrożeniom związanym z ewentualnym skażeniem środowiska produktami 
ropopochodnymi.  

W związku z wykonywaniem robót należy również liczyć się z niewielką emisją (o 
zasięgu lokalnym) zanieczyszczeń gazowych oraz uciążliwość hałasu w związku z pracą 
urządzenia. Przy wykonywaniu robót wiertniczych należy stosować odpowiednio przepisy 
rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U z 25 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz.U z 2014 r poz. 812). 

7. Harmonogram robót i określenie dokumentacji wynikowej. 

 
Przewiduje się następującą kolejność i czas trwania robót: 

 
- wytyczenie i odwiercenie otworów wiertniczych – 2 tygodnie, 
- rezerwa czasowa – 2 tygodnie. 
 

Wykonanie dokumentacji geologicznej innej wykonanych robót geologicznych wraz 
z przedłożeniem jej Organowi Administracji Geologicznej do 6 miesięcy od daty zakończenia 
robót geologicznych. Czas realizacji postawionego zadania geologicznego wyniesie 
szacunkowo 1 miesiąc. Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie wcześniej niż 30 dni 
od przedłożenia projektu robót, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu. Przewiduje się wykonanie 
instalacji do końca 2020 r. 

8. Zasady BHP przy wykonywaniu robót geologicznych. 

 
Roboty geologiczne winny być wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa 

powszechnego, przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami, które odbyły 
aktualne szkolenia w zakresie BHP, posiadają dostateczną znajomość przepisów oraz zasad 
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bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadają aktualne badania stwierdzające zdolność 
do wykonywania określonej pracy określone wg przepisów ogólnych bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz pozostałe wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia 
ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 23 
czerwca 2014 roku poz. 812).  

 
Dozór winny sprawować osoby posiadając odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 

zatwierdzenia (Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2017 poz. 2126 z póżn. zmianami). 
Ponadto powinien być zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 

 
Na wiertni ponadto znajdować się będą numery telefonów pogotowia, straży 

pożarnej, policji, numer alarmowy 112, Okręgowego Urzędu Górniczego i Inwestora oraz 
sposoby ich wzywania i instrukcje postępowania w razie pożaru. Prace winny być 
wykonywane zgodnie z normą PN-G-02305-5:2002 „Wiercenia małośrednicowe i 
hydrogeologiczne - Wiertnice - Wymagania bezpieczeństwa”. Zakład wiertniczy powinien 
posiadać zaktualizowany dokument bezpieczeństwa (§ 8.1 Dz. U z 2014 r. poz. 812). 
 

Oprócz powyższych, w zakresie działań dla wyeliminowania zagrożeń środowiska 
i bezpieczeństwa publicznego związanych z wykonywaniem robót terenowych należy przyjąć, 
że wykonawca wierceń zachowa szczególną ostrożność i podczas wykonywania robót będzie 
przestrzegał następujących zaleceń: 

 
a) teren wykonywania robót geologicznych powinien być zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych a na granicy terenu objętego robotami powinny 
być zainstalowane tablice informacyjno-ostrzegawcze, 

b) w miejscu znanym wszystkim pracownikom będzie znajdować się podstawowy sprzęt 
gaśniczy, apteczka z podstawowymi środkami opatrunkowymi i lekami, 

c) na terenie wykonywanych robót będzie znajdować się instrukcja postępowania 
w czasie wypadku oraz instrukcja postępowania w czasie pożaru, 

d) pracownicy podczas wykonywania robót powinni posiadać ubrania ochronne oraz 
kaski, 

e) teren wokół wykonywanych robót należy oznakować taśmą, 
f) teren budowy oraz drogę dojazdową należy utrzymywać w należytym porządku, a 

odpady pochodzące z wiercenia powinny być na bieżąco usuwane, 
g) przestrzegać przepisów bhp i ppoż, zapewnić kadrę i nadzór z wymaganymi 

uprawnieniami, 
h) zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych. 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego wykonawca 

może przystąpić do robót geologicznych, jeżeli w terminie 30 dni od przedłożenia projektu 
robót geologicznych Starosta Powiatowy nie zgłosi do niego sprzeciwu na drodze decyzji (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zmianami). 
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9. Wnioski i zalecenia. 

 

• Niniejszy projekt robót geologicznych opracowano w związku z zamiarem wykonania 
dwunastu otworów wiertniczych o głębokości 100,0 metrów każdy, na działce nr ew. 1094 
obręb 0011 położonej w miejscowości Jedlińsk, gmina Jedlińsk, pow. radomski, woj. 
mazowieckie w celu zainstalowania dwunastu wymienników ciepła. 
 

• Roboty geologiczne obejmą działkę stanowiącą własność Inwestora, Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Jedlińsku. 
 

• Projektowane roboty nie będą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa 
powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, środowiska i obiektów budowlanych.  
 

• Na terenie omawianej działki znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków jak 
sam kościół, dzwonnica i brama. Projektowane otwory geologiczne nie naruszają konstrukcji 
żadnego z tych obiektów, aczkolwiek wykonawca winien jest ustalić, czy przed 
przystąpieniem do robót wiertniczych, położenie projektowanych otworów należy uzgodnić z 
właściwym konserwatorem zabytków.  

 

• Zgodnie z wymogiem prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem 
informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno – górniczych dotyczących 
prognozowanych skutków eksploatacji górniczej ustalono, że obszar projektowanych prac 
znajduje się poza obszarem górniczym. 
 

• Wg Geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obszar projektowanych 
robót znajduje się poza terenem obszarów Natura 2000, rezerwatów, parków narodowych, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i zespołami przyrodniczo 
– krajobrazowymi. Projektowane roboty nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko i 
nie stanowią zagrożenia dla sąsiedniej zabudowy. Zainstalowane przewody podziemne nie 
spowodują zmiany warunków filtracji w warstwie wodonośnej oraz zmiany stosunków 
wodnych. 

 

• Według mapy geośrodowiskowej w skali 1:50 000 teren robót znajduje się na 
obszarze o korzystnych warunkach podłoża budowlanego. W odległości około 450 m N od 
omawianej działki znajduje się komunalne ujęcie wód podziemnych z poziomu kredowego.  

 

• Potwierdzono w CBDH, iż w promieniu 450 m od omawianej działki nie ma żadnych 
zinwentaryzowanych ujęć wód podziemnych, na które projektowane roboty mogłyby 
oddziaływać. Zastosowana metoda wiercenia, obrotowa z użyciem płuczki bentonitowej i 
polimerowej, dobrze izoluje przewiercane poziomy wodonośne i ogranicza migrację wód 
podziemnych. 
 

• Zostanie odwierconych dwanaście otworów do głębokości 100,0 m każdy. Kolektory 
gruntowe znajdujące się w odwierconych otworach będą stanowiły zamknięty obieg, 
nieposiadający więzi hydraulicznej z górotworem. Ponadto otwory po zasondowaniu 
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wypełnione zostaną mieszanką żwirowo-bentonitową. Wykonywane roboty nie będą zatem 
mieć wpływu na ewentualne pobliskie ujęcia, ani na obecne w pobliżu cieki wodne. 

 

• Wyniki projektowanych robót zostaną przedstawione w dokumentacji geologicznej 
innej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 06 grudnia 2016 w sprawie 
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016, poz. 2023) i przedstawione przez Inwestora 
do 6 miesięcy od daty zakończenia robót geologicznych. 
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