
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis ujęć wody

(a) Ujęcie wody „Malborska”
Ujęcie Malborska jest eksploatowane w ramach zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych

z utworów czwartorzędowych w kat. B” w łącznej ilości 580 m3/h, zatwierdzonych decyzjami:

• nr KDH/013/2904Ny/69 wydana przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w dniu

18.07.1969 r. w wysokości Q = 380 m3/h przy depresji s = 2,4 - 44,0 m;

• nr G-V-E/3699/69 wydana przez Głównego Geologa Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu

19.08.1969 w wysokości Q = 200 m3/h przy depresji s =5 „5 — 40,0.

Ujęcie miejskie Malborska” jest położone około 2 km na południe od centrum miasta Elbląga

w rejonie ul. Malborskiej. Teren ujęcia przecina obwodnica (droga ekspresowa 5-7). Północna część

ujęcia pozostaje w granicach administracyjnych miasta a południowa w gminie Elbląg. Od strony

zachodniej i północnej ujęcie otacza linia kolejowa Gdynia - Olsztyn. Od strony północnej ujęcie

przylega do obszaru zabudowy przemysłowej i składowej a od strony wschodniej do osiedla domów

jednorodzinnych Zatorze. Rzeka Elbląg otacza teren ujęcia od zachodu a jej dopływ Kumiela od

północy oddzielając SUW od studni ujęcia. Powierzchnia terenu w obrębie ujęcia i w jego sąsiedztwie

jest użytkowana jako ogrody działkowe i uprawy łąkowe.

Aktualnie na ujęciu eksploatowane są studnie nr la, 2a, 3b, 4b, 5a, 6, 7, 7a 8a. Na terenie miasta

Elbląga ujęcie Malborska” zajmuje w obrębie nr 0022.22 następujące działki: stacja uzdatniania wody

studnia 4b - nr 1073, studnie la, 3b — nr 1018, studnia 2a — nr 1019, studnia 6 — nr 1023. Elbląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym działek na

terenie miasta a ich właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg. Na terenie gminy Elbląg obręb nr 0017

ujęcie zajmuje następujące działki: studnia nr 8a - nr 20, studnia nr 7 — nr 24, studnia nr 7a — nr 25 i

studnia nr 5a — nr 185 i 186. Właścicielem działek na terenie gminy Elbląg jest Elbląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykaz działek na których zlokalizowane są studnie:

Nr studni Nazwa ujęcia Rzędna terenu Nr działki obręb
wyżynnego fm n.p.m.]

la 0,46 1018 0022
2a 0,55 1019 0022
3b Malborska 0,32 1018 0022
4b 5,34 1073 0022
5a 0,97 185/1 86 Nowe Pole

gm.Elbląg
6 0,22 1023 0022
7 -0,03 24 Nowe Pole

gm.Elbląg
7a -0,04 25 Nowe Pole

gm. Elbląg
8a -0,16 20 Nowe Pole

gm.Elbląg

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania odprowadzane są do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Stacja uzdatniania wody jest zlokalizowana przy ul. Malborskiej na działce nr 1073 o powierzchni

0,4922ha i jest ogrodzona siatką. Na terenie tym znajdują się: budynek stacji, studnia 4b i zbiorniki

retencyjne wody czystej.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego decyzja nr ROŚ.6341.45.2016.EW

z dnia 29.12.2016 r. wydana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody podziemnej Malborska”

w Elblągu, w ilości łącznej:

Qmax = 540 m3/h
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Qśr.d 11 500m3/d

Qmax.r 4 200 000m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne określone w decyzji zostało udzielone na czas określony do dnia

29.12.2036 r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta

woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Na układ technologiczny ujęcia składają się:

• studnie wiercone z obudowami i agregatami pompowymi,

• rurociągi tłoczne międzyobiektowe z armaturą,

• stacja uzdatniania wody,

• zbiorniki retencyjny wody uzdatnionej.

Ze studni ujmujących czwartorzędowe piętro wodonośne woda jest tłoczona pompami głębinowymi

rurociągami do budynku stacji uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w aeratorach kaskadowych

kierowana jest do zbiorników kontaktowych, gdzie dodatkowo jest napowietrzana. Za pomocą pomp

pompowni pierwszego stopnia woda jest przetłaczana poprzez dwustopniowy układ filtrów

ciśnieniowych pospiesznych, następnie uruchamiany jest proces płukania wstecznego odrębnie dla

każdego zestawu. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania są odprowadzane do sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej. Uzdatniona woda jest kierowana do 2 zbiorników retencyjnych wody czystej o

łącznej pojemności 2460 m3. Pompownia drugiego stopnia przetłacza wodę uzdatnioną ze zbiorników

retencyjnych ze stałym ciśnieniem do sieci miejskiej. W razie potrzeby woda uzdatniona podlega

końcowej dezynfekcji.

(b) Ujęcie wody „Pagó rki”

Ujęcie wody położone jest w płd.-zach. części gminy Tolkmicko, w miejscowości Pagórki, na działkach

nr 554, 556, 559 będących własnością gminy. Użytkownikiem ujęcia jest EPWiK Sp. z o.o. w Elblągu.

Ujęcie składa się z 5 studni wierconych wykonanych w latach 1973-1980, rekonstrukcji studni Nr 5

dokonano w 1994 r., a studni Nr 3 w 1997 r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości Q=187,5 m3Ih

zatwierdzono decyzją nr GT-G/8530/2825/80 z dnia 7.11.1980 r. Studnie eksploatowane są

przemiennie z łączną wydajnością 132 m3/h. Studnie zarejestrowane są w Urzędzie Wojewódzkim pod

numerami: studnia Nr 1 — S/1044, studnia Nr 2 - S/l 045, studnia Nr 3 - S/1046, studnia Nr4 - S/1047,

studnia Nr 5 - S/1048.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostwo

Powiatowe w Elblągu - decyzja OŚROL-ll-6223-24 wody podz./09 z dnia 15.01.2010r

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie miejscowości Pagórki, gmina

Tolkmicko w ilości:

Qhmax = 140,0m3/h

Qdśr. 1260m3/d

- odprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych w ilości:

Qdśr.=1 8,0m3/d

Pozwolenie wodnoprawne określone w decyzji zostało udzielone na czas określony do dnia

31.01.2020 r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta

woda poddawana jest procesowi uzdatniania opartemu na procesach napowietrzania wody

w systemie ciśnieniowym zamkniętym i dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych

zamkniętych.

Woda ujmowana ze studni tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych na Stację Uzdatniania Wody,

skąd po dwustopniowym procesie uzdatniania kierowana jest za pomocą zbiornika wieżowego do

sieci wodociągowej zasilającej w wodę miejscowości: Pagórki, Łęcze, Bogdaniec, Suchacz, Połoniny,

„.1J1
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Nadbrzeże, Kamionek Wielki, Pęklewo, Ogrodniki, Zajączkowo, Hutę Żuławską, Rychnowy,

Pogrodzie, Wodynię, Milejewo, Majewo, Piastowo, Jagodnik, Kamiennik Wielki, Pomorską Wieś,

Wilkowo, Stoboje, Stagniewo, Sierpin. Praca pomp sterowana jest za pomocą sond umieszczonych

w zbiorniku wieżowym. Wody popłuczne kierowane są przez odstojnik i trzy studzienki przepływowe

do rowu melioracyjnego na działce nr 551 za zgodą właściciela (wylot rura PVC o średnicy 250mm).

(c) Ujęcie wody „Pi1ona”

Ujęcie wód podziemnych Pilona” składa się ze studni nr 1 i studni nr 3, które zlokalizowane są na

terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ew. 109 w miejscowości Pilona. Właścicielem terenu

ujęcia jest Gmina Elbląg.

Ujęcie Pilona składa się z dwóch studni głębinowych nr 1 (wykonana w 1967r. H=78,3m, Qe=76,7

m3/h, Se=4,10m) i nr 3 (wykonana w 2007r., H=75m, Qe=48m3/h, Se24,5m).

Ujęcie posiada wydajność eksploatacyjną O = 76,8 m3/h przy depresji Se=4,lOm, zatwierdzoną

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.09.1968 r. znak: GW-3244/68. Współrzędne

geograficzne dla studni Nr 1 wynoszą: Nr 1 - N: 540626,7”; E:19°31”44,97”, Nr 3 - N: 54°06”24,04”

E: 193145,33”.

Wody popłuczne odprowadzane są ze stacji wylotem do rowu przydrożnego drogi powiatowej

Nr 1142N Pilona - Myślęcin, znajdującego się na działce nr 224w Pilonie. Współrzędne geograficzne

wylotu wynoszą N: 5406”21,03; E: 1931”41,80.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego decyzja

nrOŚROL.6341.36.3.2014.DWz dnia 28.11.2014r. wydana przez Starostę Elbląskiego.

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia (studnia nr 1 3),

zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pilona, na działce

ewidencyjnej 109, obręb 0022

Qhmax 36,0m3/h

Qśr.d = 415,5m3/d

Qmax.r=315 360 m3/rok

- wprowadzanie sklarowanych wód popłucznych do rowu przydrożnego drogi powiatowej

(1142N Pilona-Myślęcin) za zgodą zarządcy poprzez istniejący wylot zlokalizowany na dz.

Ewidencyjnej nr 224 obręb ewidencyjny 0022 Pilona, w ilości:

Qhmax = 1,05m3/h

Qśr.d = 25,5m3/d

Qmax.r =2 331 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne określone w decyzji zostało udzielone na czas określony do dnia

26.11.2024 r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta

woda poddawana jest procesowi uzdatniania w SUW Pilona”. Technologia uzdatniania wody oparta

jest na procesach:

- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym,

- koagulacji-opcjonalnie

- trzystopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych,

- powtórne napowietrzanie wody w aeratorze,

- dezynfekcji wody za pomocą związków chloru,

- wody popłuczne kierowane są przez jednokomorowy odstojnik wód popłucznych do rowu

melioracyjnego.

(d) Ujęcie wody „Rubno”

Ujęcie wody podziemnej „Rubno Wielkie” składa się ze studni nr i i studni nr 2, które zlokalizowane są

przy ul. Rzepakowej na działce nr ew. 59/1 obrębu 0025, a stacja uzdatniania wody (SUW) przy Ul.



Słonecznikowej w Elblągu na działce nr ew. 73/1 obrębu 0025. Właścicielem ww. nieruchomości jest

Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, a użytkownikiem wieczystym Elbląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg.

Studnia nr 1 posiada wydajność eksploatacyjną Q = 33,0 m3/h przy s = 6,0 zatwierdzoną Decyzją

Wojewody Elbląskiego z dnia 29.08.1977 r. znak: GT-G/853012448/77.

Studnia nr 2 posiada wydajność eksploatacyjną Q = 31,5 m3/h przy s = 6,2 zatwierdzoną Decyzją

Wojewody Elbląskiego z dnia 23.07.1979 r. znak: GT-G/8530/2686/79.

Studnie eksploatowane są naprzemiennie, a średnie zapotrzebowanie dobowe dla ujęcia

wynosi 95 - 11 5m3/d.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego - decyzja nr ROŚ.6341 .32.201 7.EW

z dnia 20.10.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia „Rubno Wielkie”

zlokalizowanego na działce ewidencyjnej 59/1, obręb 25 przy ul. Rzepakowej 17w Elblągu, do

potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych: Nr 1 — N: 54°12”58.04”; E: 19°23”42.09” „ Nr 2 —

N:54”1258.36” ; E: 19°23”42.09” w ilości łącznej:

Qmax = 20,0m3/h

Qśr.d = 200m3/d

Qmax.r =47 000m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na czas określony do dnia 20.10.2037 r.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta

woda poddawana jest procesowi uzdatniania w SUW „Rubno”. Technologia uzdatniania wody oparta

jest na procesach:

- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym,

- dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych,

- dezynfekcji wody za pomocą związków chloru,

- wody popłuczne kierowane są przez trójkomorowy odstojnik wód popłucznych do sieci kanalizacji

deszczowej.

(e) Ujęcie wody „Szopy”

Ujęcie wody podziemnej Szopy składa się z dziesięciu studni ujmujących do eksploatacji

czwartorzędowy poziom wodonośny. Właścicielem i użytkownikiem ujęcia w miejscowości

Karczowiska Górne jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Eksploatacja

ujęcia bazowała na pięciu studniach wierconych o numerach 2÷6 dostarczając wodę mieszkańcom

miasta Elbląg. Zastosowana metoda oczyszczania ujmowanej wody podziemnej bezpośrednio

w warstwie wodonośnej spowodowała systematyczne wytrącanie się wodorotlenku żelaza wywołując

powolną kolmatację filtrów, co skutkowało stopniowym ograniczeniem wydajności eksploatacyjnych

studni. W celu utrzymania zdolności eksploatacyjnych ujęcia w roku 2012 wykonano dwie studnie

zastępcze: nr 2a i 4a, kolejne dwie studnie w 2014 roku: nr la i 5a, oraz studnię 3a w 2015 roku.

Nieczynną położoną na dz. 290 studnię nr 1 zlikwidowano w 2014 r.

Teren ujęcia wód podziemnych Szopy” w miejscowości Karczowiska Górne położony jest w granicach

administracyjnych gminy Gronowo Elbląskie na terenach rolniczych. Wszystkie studnie ujęcia znajdują

się w granicach obrębu ewidencyjnego Karczowiska Górne, ok. 7,0 krn na południe od Elbląga.

Położenie studni głębinowych zastępczych na ujęciu Szopy:

Nr studni Nazwa ujęcia Rzędna terenu Nr działki f Obręb
[m n.p.m.] Karczowiska

Górne

Ja 0,46 290 0007

2a 0,55 283 0007

3a „Szopy” 0,32 273 0007

4a 5,34 291 0007

Sa 0,97 291 0007
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Położenie wszystkich studni głębinowych (zastępcze i awaryjne):

Nr studni Współrzędne topograficzne Współrzędne geograficzne
Układ 2000 WGS 84

X Y A
2 5 998 857,32 6 587 298,45 540646,85 l920”06,0T”
3 5 999 142,00 6 587 225,85 5406”56,lO 7920”02,37”
4 5 998 637,01 6 587 537,1 9 54O6”39,58 l920”18,98”
5 5 998 550,63 6 587 727,99 54O636,67 1920”29,39
6 5 998 656,51 6 587 342,04 5406”40,33 19°20”08,26”
Ja 5 999 080,05 7 391 172,88 5406”39,29” 1920”08,91
2a 5 999 333,90 7 391 J 79,57 5406”47,45 J92005,57”
3a 5 999 581,45 7 391 071,02 5406”55,42 J9°200266”
4a 5 999 095,65 7 391 31 5,63 540639,90 J920”16,75”
Sa 5 999 058,80 7 391 51 3,46 540638,86 19°20”27,07”

Ujęcie wody Szopy” posiada zatwierdzone zasoby wody z utworów czwartorzędowych w kat.,, B”

wwysokości Q = 570m31h przy depresji s do 30 m - decyzja nr KDH/013/5033/M/84 wydana przez

Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w dniu 03.09.1984 r.

Do poboru wody został ujęty czwartorzędowy poziom wodonośny zalegający w strefie głębokości

88÷150m. Ujmowane wody są typu wodorowęglanowo-wapniowego o średniej twardości. Woda jest

poddawana procesowi uzdatniania metodą polegającą na redukcji związków żelaza i manganu

w obrębie warstwy wodonośnej po okresowym wtłoczeniu napowietrzonej wody kolejno do każdej

studni. Woda do zasilania warstwy wodonośnej pobierana z sąsiedniej studni jest napowietrzana i

odgazowywana przepływając przez zestaw urządzeń składających się między innymi z inżektora i

odgazowywacza, które wchodzą w skład indywidualnej dla każdej studni instalacji technologicznej.

Woda napowietrzona dostarczona do warstwy wodonośnej umożliwia, katalizowane przez bakterie,

utlenianie związków żelaza manganu do form wytrącanych. Wytrącone osady tlenków pozostają

w złożu, w pewnej odległości od studni.

Woda z ujęcia kierowana jest do magistrali przemysłowej, a następnie do przepompowni

Nowodworska w Elblągu. Powyższe ujęcie jest jednym z trzech najważniejszych ujęć wód

zaopatrujących miasto Elbląg w wodę.

Ujęcie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego decyzja nr

OŚROL.6341.J0.4.2017.DWz dnia 08.05.2017r. wydana przez Starostę Elbląskiego.

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych komunalnego ujęcia Szopy”

w Karczowiskach Górnych, gmina Gronowo Elbląskie składającego się ze studni zastępczych

nr Ja, 2a, 3a, 4a, Sa oraz studni awaryjnych nr 2, 3, 4, 5, 6 w ilości łącznej:

Qhmax = S00,0m3/h

Qśr.d = 10 000m3/d

Qmax.r =1 800000m3/rok (3500000))<

podwyższona dopuszczalna maksymalna roczna ilość wód na okres 2 lat (do 28.04.2019 r.),

tj. na czas budowy wiaduktu w miejscu głównej magistrali stacji uzdatniania wody Malborska” oraz

poprawy jakości wody na ujęciu wód podziemnych Malborska” w Elblągu.

Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na czas określony do dnia 28.04.2037 r.

(f] Ujęcie wody wyżynne: „Krasny Las, Jagodowo-Dębowe Pola, Małe Bielany,
Dąbrowa”
Ujęcia Krasny Las, Jagodowo-Dębowe Pole, Małe Bielany i Dąbrowa mają wspólną dokumentację

hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,

przyjętą przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem nr ŚR.yl.EB.7441/4295/05 z dnia

14.10.2005 r. Zasoby wód podziemnych z podziałem na ujęcia:

- Krasny Las Qśr= 90 m3/h, tj. 2160 m3/d, przy depresji Sr= do 36 m, tj. 60-82 m n.p.m.,
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- Jagodowo-Dębowe Pole Qśr= 180 m3/h, tj. 4320 m3/d, przy depresji Sr= do 22 m,

tj. 73-1 05 m n.p.m.,

Małe Bielany Qśr= 160 m3/h, tj. 3840 m3/d, przy depresji Sr= do 21 m, tj. 58-86 m n.p.m.,

- Dąbrowa Qśr= 50 m3Ih, tj. 1200 m3/d, przy depresji Sr= do 25 m, tj. 70-77 m n.p.m..

Ponadto dopuszczono, uwzględniając nierównomierność poboru wody w ciągu roku, na zwiększony

okresowo pobór wody na ujęciach w ilości łącznej Qmax 625 m3/h, ale przy maksymalnym poborze

na dobę równym Qmax= 15 000 m3/d, w następującym zakresie dla poszczególnych ujęć:

- Krasny Las Qśr= 120 m3/h, tj. 2880 m3/d, przy depresji Sr= do 36 m, tj. 60-82 m n.p.m.,

- Jagodowo-Dębowe Pole Qśr= 220 m3/h, tj. 5280 m3/d, przy depresji Sr= do 22 m,

tj. 73-1 05 m n.p.m.,

- Małe Bielany Qśr= 225 m3/h, tj. 5400 m3/d, przy depresji Sr= do 21 m, tj. 58-86 m n.p.m.,

- Dąbrowa Qśr= 60 m3/h, tj. 1440 m3/d, przy depresji Sr= do 25 m, tj. 70-77 m n.p.m..

Stacja Uzdatniania Wody przy ulicy Królewieckiej w Elblągu zaopatrywana jest w wodę surową

z czterech w/w ujęć wyżynnych posiadających jedną decyzję zasobową. Ujęcia zlokalizowane są
w granicach miasta Elbląga gminy Milejewo, w kierunku północnym i północno- wschodnim

w odległości 5÷7 km od centrum miasta. Woda podlega procesom uzdatniania poprzez

napowietrzanie, dwustopniową filtrację i dezynfekcję. Ilość wód popłucznych powstających w ciągu

doby w wyniku procesów uzdatniania wody wynosi Q1 55m3/d.

Lokalizacja ujęć wyżynnych:

- ujęcie Krasny Las położone jest po zachodniej stronie drogi relacji Elbląg-Łęcze-Tolkmicko

w odległości około 7 krn od centrum Elbląga. Eksploatowana tu woda pochodzi z piętra

czwartorzędowego poddawana jest uzdatnieniu ze względu na nadmierną zawartość jonów

żelaza manganu. Rejestrowana eksploatacja wód podziemnych na tym ujęciu rozpoczęła się

w 1968 r. i trwa do dziś. Obecnie do wspólnego systemu zaopatrzenia podłączonych jest siedem

urządzeń wodnych (studni) oznaczonych numerami: 1, ha, III, IV, la, 14a, 18, z których

rurociągiem magistralnym transportowana jest woda na stację uzdatniania przy ul. Królewieckiej

w Elblągu,

- ujęcie Jagodowo-Dębowe Pole położone jest około 7 km od centrum Elbląga, w dolinie

środkowego biegu rzeki Kumieli, w rejonie ujścia bezimiennego potoku do Kumiehi i wzdłuż drogi

do Jagodnika. Pierwsze studnie ujęcia powstały już w czasach przedwojennych, ale

udokumentowane informacje pochodzą od 1951 r. Aktualnie woda pobierana i dostarczana jest na

stację uzdatniania zjedenastu studnio numerach: 6a, 38c, 40a, 45b, 46a, 47c, 48a, 49a, 50, li II.

- ujęcie Małe Bielany położone jest w granicach miasta Elbląga, w odległości około 5 km od jego

centrum, w dolinie dolnego biegu rzeki Kurnieli i wzdłuż ulicy Okrężnej i Jagodowej. Ujęcie to

powstało i jest czynne od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego, ale informacje

hydrogeologiczne sprzed 1954 r. nie zachowały się. Obecnie wodę czwartorzędowego piętra

wodonośnego eksploatuje trzynaście urządzeń wodnych (studni) o numerach: lb, 2b, 3, 4d, 5, 3a,

lOa, 27a, 1, li, III, yb, Via. Woda transportowana jest magistralą na stację uzdatniania wody.

- ujęcie Dąbrowa zlokalizowane jest przy drodze z Elbląga do Milejewa i Braniewa około 5 krn na

północny-wschód od centrum Elbląga. Jest to jedyne ujęcie, które w całości powstało po wojnie

w 1989 r. Na dzień dzisiejszy do wspólnego systemu wodociągowego włączonych jest pięć

urządzeń wodnych (studni) tego ujęcia: 1, II, III, IV oraz V.
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Wykaz działek na których zlokalizowane są studnie ujęć wyżynnych:

L.p. Nazwa ujęcia Nr studni Nr działki obręb
wyżynnego

1.1 I 40 26
7.2 ha 45 26
1.3 Iii 49 26
1.4 Krasny Las IV 46 26
1.5 la 46 26
1.6 14a 48 26
1.7 18 38 26

2.1 I 2/2 28

2.2 II 329/1 27

2.3 6a 321/4 28

2.4 38c 80/7 Jagodnik

2.5 I 40a 321/4 28

2.6
Jagodowo-

45b 75 Jagodnik
Dębowe Pole

2.7 46a 321/6 28

2.8 47c 72/2 Jagodnik

2.9 48a 2/2 28

2.10 49a 329/1 27

2.11 50 2/2 28

3.1 I 9 29

3.2 II 7 29

3.3 III 330/1 27

3.4 Vb 292/7 29

3.5 Via 292/5 29

3.6 lb 7 29

3.7 Małe Bielany [ 2b 7 29

3.8 3 7 29

3.9 3a 7 29

3.10 4d 10 29

3.11 5 7 29

3.12 lOa 7 29

3.13 27a 9 29

4.1 I 156 29

4.2 li 268/2 29

4.3 Dąbrowa III 234 29

4.4 IV 239 29

4.5 V 338/13 8

Ujęcia wyżynne eksploatowane są w ramach pozwolenia wodnoprawnego decyzja

nr ROŚ.6341.29.2016.EWz dnia 24.07.2016. wydana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Pozwolenie udzielone zostało na:

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęciami wyżynnymi w ilości:

Qmax = 625,Om3Ih

Qśr.d = 11520m31d

Qmax.r 4 2O4BOOm3Irok

w tym w ilości poszczególnych ujęć:

Krasny Las:

Qmax = 120,0m3/h

Qśr. = 2160m3/d

7J
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Jagodowo- Dębowe Pole:

Qmax = 220,Om3Ih

Qśr. = 4320 m3/d

Małe Bilelany:

Qmax 225,0m3/h

Qśr. = 3840m3/d

Dąbrowa:

Qmax = 60,0m3/h

Qśr. = 1200m3/d

- odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody Królewiecka do koryta

prawostronnego dopływu rzeki Kumieli w ilości:

Qmax = 233,0m3/h

Qśr.d = 155m31d

Qmax.r56 575m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na czas określony do dnia 24.08.2038 r. w zakresie poboru

wód podziemnych oraz do dnia 24.08.2026 r. w zakresie odprowadzania wód popłucznych.

Praca ujęć wyżynnych polega na naprzemiennej eksploatacji poszczególnych studni w ramach

udzielonego pozwolenia wodnoprawnego. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest przy

ul. Królewieckiej w Elblągu pokrywa zapotrzebowanie na wodę wykorzystywaną przez gospodarstwa

domowe, instytucje publiczne jak również działalność gospodarczą głównie z sektora usługowego i

produkcyjnego. Stacja została oddana do użytku w 2010 roku po gruntownej modernizacji. Uzdatniona

w niej woda, kierowana do sieci wodociągowej, posiada parametry odpowiadające wymogom narzuconym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi. Stacja uzdatniania wody Królewiecka” w Elblągu pracuje w następującym

schemacie technologicznym:

• Woda surowa tłoczona jest z ujęć pompami głębinowymi na wieże napowietrzające, skąd po

napowietrzeniu dopływa do komór reakcji;

• Ilość załączanych pomp głębinowych w zależności od chwilowej wydajności układu uzdatniania,

praca stacji z wydajnością nie mniejszą niż 300 m3/h,

• Dostawa powietrza do wież napowietrzających poprzez układ wentylacji wymuszonej,

• Kontakt wody surowej z powietrzem w komorach reakcji,

• Przetłoczenie wody surowej napowietrzonej poprzez dwustopniowy układ filtrów, ciśnieniowych do

zbiorników retencyjnych wody czystej za pośrednictwem pomp pośrednich,

• Dodatkowy układ napowietrzania wody po I stopniu filtracji sprężonym powietrzem w mieszaczach

statycznych;

• Płukanie złóż filtracyjnych powietrzem i wodą uzdatnioną,

• Płukanie złóż filtracyjnych wodą uzdatnioną bez chloru pompami płucznymi,

• Sedymentacja popłuczyn w odstojnikach,

• Dezynfekcja wody uzdatnionej handlowym roztworem podchlorynu sodowego,

• Woda uzdatniona tłoczona ze zbiorników wody czystej grawitacyjnie i dwoma zestawami

hydroforowymi do sieci miejskiej i na potrzeby stacji uzdatniania.
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