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                      CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia  – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3
ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska   oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

         Planowane przedsięwzięcie  polega na modernizacji hydroforni w miejscowości Jaksonek
gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132. 
W chwili obecnej w miejscowości Jaksonek pracuje hydrofornia , która dostarcza wodę do sieci
wodociągowej z istniejącej studni głębinowej . 
Hydrofornia pracuje w układzie jednostopniowym . Woda ze studni głębinowej tłoczona jest do
sieci wodociągowej poprzez dwa zbiorniki hydroforowe , kaŜdy po V=6,3m³.
Ponadto  hydrofornia  wyposaŜona  jest  sanitariat,  chlorator,  zbiornik  bezodpływowy  na  ścieki
sanitarne oraz zbiornik popłuczny z chlorowni . 
Woda ze spustu z hydroforni odprowadzana jest do istniejącego rowu przydroŜnego . 
Powietrze do hydroforów dostarczane jest przy pomocy spręŜarki. 
Teren na którym planuje się inwestycję ma powierzchnię płaską , otoczony jest roślinnością typową
dla terenów rolnych. 
Inwestycja ma na celu  zmodernizowanie istniejącego ujęcia wody oraz poprawę jakości wody pod
względem przydatności do celów spoŜywczych  z uwagi na ponadnormatywne  stęŜenie Ŝelaza i
manganu oraz barwy i mętności, która prawdopodobnie pochodzi  od związków Ŝelaza. 
Projekt  swym  opracowaniem  obejmuje  –  technologię  hydroforni  w  układzie  dwustopniowego
pompowania wody w skład którego wchodzi :
– urządzenie technologiczne wg. technologii „EKOIDEA” w Radomiu
– zbiorniki wyrównawcze
– zestaw hydroforowy 
– studnie chłonne
– osadnik popłuczyn 
– rurociągi i uzbrojenia zewnętrznego
Zrealizowanie powyŜszej inwestycji wpłynie korzystnie na jakość dostarczanej wody .
Stacja pracować ma w pełni automatycznie , nie wymagając stałej obsługi , a jedynie okresowego
dozoru 1 raz na dobę .
Dane ogólne studni głębinowej : 
– wydajność studni -  Q = 56m³/h
– depresja      -  s =1,25m
– średnica rury obsadzonej – 11¾”
– głębokość studni – 100,0m
– poziom zwierciadła wody – 22,0mppt
– rozbiór wody – 39,07m³/h , docelowo 66,00m³/h
Wszystkie  urządzenia  wchodzące  w  skład  systemu  przeznaczone  będą  do  prac  wewnątrz
pomieszczeń  o  temperaturze  nie  spadającej  poniŜej  5ºC  ,  wyposaŜonych  w  odpowiednią
wentylację . 

PowyŜsza  charakterystyka  opisanego  przedsięwzięcia  wskazuje  jednoznacznie  na  jego
proekologiczny i chroniący środowisko naturalne, charakter.


