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1.   WSTĘP 

1.1   Przedmiot opracowania 
 
Niniejsze opracowanie stanowi raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej 

obejmującym zwartą zabudowę tej miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, 

gmina Skarszewy”. Celem opracowania jest analiza wpływu wywieranego na środowisko oraz 

zdrowie i życie ludzi przez przedsięwzięcie, na etapie budowy jak i eksploatacji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie układu kanalizacyjnego dla miejscowości 

Pogódki i kolektora przesyłowego z miejscowości Koźmin. 

Nowobudowany układ kanalizacyjny zostanie wykonany w technologii łączonej tłoczno-

grawitacyjnej. Ścieki transportowane będą szeregowo – do nowo wybudowanej oczyszczalni 

ścieków w Pogódkach. Jest to instalacja oparta na technologii reaktorów biologicznych typu 

SBR. Oczyszczalnia zlokalizowana będzie w pobliżu rzeki Wierzyca. Teren na którym 

planuje się oczyszczalnię jest nieużytkiem rolnym i jest porośnięty trawą i niskimi krzewami. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w technologii SBR, ze 

zjazdem z terenu oczyszczalni na drogę gminną, doprowadzeniem wody, odprowadzeniem 

ścieków oczyszczonych z wylotem do odbiornika, doprowadzeniem energii elektrycznej, dla 

miejscowości Pogódki, gm. Skaryszewy, pow. starogardzki, woj. Gdańskie (załącznik 1-2).  

Projektowana  oczyszczalnia ścieków  w granicach ogrodzenia zlokalizowana będzie  na 

działce o nr ewid. 294, w miejscowości Pogódki, gm. Skarszewy.  

- wydajność oczyszczalni - Qd.śr=200 m3/d  

- ilość obsługiwanych mieszkańców równoważnych RLM = 2110 MR 

- ilość ścieków bytowych oczyszczonych w roku: 73 000 m3.  

Projektowana infrastruktura towarzysząca - wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, 

rurociąg ścieków oczyszczonych, zjazd z drogi gminnej, doprowadzenie wody, 

doprowadzenie energii elektrycznej  - będą zlokalizowane na działkach o nr ewid. 294, 269, 

178, 302, 394. 

Projektowane podstawowe obiekty oczyszczalni ścieków zlokalizowane będą w granicach 

projektowanego ogrodzenia oczyszczalni ścieków,  na gruntach miejscowości Pogódki – dz. 

nr 294. 

Na terenie objętym inwestycją przewiduje się zlokalizowanie 6 pompowni ścieków w 

Pogódkach. Dla każdej z przepompowni przewidziane jest zajęcie terenu o powierzchni 

średnio 64m2. Pompownie będą obiektami podziemnymi, wyposażonymi w dwie pompy 
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zanurzeniowe w układzie, jedna pracująca i jedna rezerwowa, pracujące naprzemiennie. 

Wszystkie elementy stalowe w pompowni wykonane będą ze stali nierdzewnej. Przewiduje 

się ogrodzenie pompowni, oświetlenie i oznakowanie.  

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z zastosowaniem średnic 

nominalnych zgodnie z normą DN 200, 250, 315 i dla przyłączy DN 160. Do budowy 

kanałów użyte będą rury w oparciu o jeden z wymienionych materiałów tj. PCV, PEHD, PP z 

wydłużonym kielichem, klasy S z litą ścianką. Wszystkie pozostałe elementy kanalizacji będą 

dostosowane do danej technologii materiałowej. Na kanałach głównych planuje się 

wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1200mm. Przykanaliki doprowadzone 

będą do istniejących budynków mieszkalnych lub do istniejącej instalacji kanalizacyjnej tych 

budynków, na przykanaliku projektuje się studzienkę inspekcyjną Ø400 wykonaną z 

tworzywa sztucznego.  

Dla rurociągów tłocznych zaplanowano rury ciśnieniowe z PEHD o średnicach Ø50, Ø90, 

Ø110, Ø140, Ø160. Na rurociągach tłocznych planuje się wykonanie studni 

odpowietrzających. 

1.2   Kwalifikacja prawna przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie stanowi całość technologiczną z uwagi na wzajemne połączenie sieci 

kanalizacyjnej. Przepompownie pracować będą w układzie szeregowym – odcinki tłoczne 

włączane będą do końcówki układów grawitacyjnych. Z uwagi na powyższe uwarunkowania 

techniczne sieć kanalizacyjna na przedmiotowym obszarze musi powstawać w ściśle 

określonej kolejności co uniemożliwia wydzielenia poszczególnych niezależnych od siebie 

fragmentów sieci jako niezależnych zadań. Ścieki zebrane przez nowo budowany układ 

kanalizacyjny zostaną skierowane  do oczyszczalni ścieków w Pogódkach.  Przedsięwzięcie 

dotyczy budowy kompleksowego systemu kanalizacyjnego – zostały przewidziane zarówno 

odcinki zbierającego ścieki z poszczególnych przyłączy jak również kolektory przerzutowe, w 

związku z czym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w 

sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  (Dz.U. nr z 2004r. nr 257, poz. 2573 z 

póź. zm.) przedsięwzięcie można zakwalifikować do grupy wymienionej w §3 ust.1 pkt 72a 

„kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych”. W zakresie dot. budowy oczyszczalni ścieków przedsięwzięcie należy 

zaklasyfikować również do grupy z  §3 ust.1 wymienionego rozporządzenia, jako pkt 72 
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„instalacje do oczyszczania ścieków, nie wymienione w §2 ust.1 pkt 38, przewidziane do 

obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców” 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 i art. 60 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. nr z 2008r. nr 199, poz. 1227), należy zaliczyć do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzona.  

Możliwość wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji 

wynika również z zapisów Dyrektywy Rady 85/337/EWG, zmienionej Dyrektywą 97/11/WE 

w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla 

środowiska, gdzie przedsięwzięcia związane z budową oczyszczalni ścieków objęte są 

Aneksem II Dyrektywy w pkt. 11 c. 

1.3   Uwarunkowania oraz zakres opracowania 

Gmina Skarszewy jako podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia wystąpiła do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z wnioskiem z dnia 17 lutego  

2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem 

kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą zabudowę tej miejscowości oraz główny 

kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy”. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpił o opinię co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne 

określenie zakresu raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Starogardzie Gdańskim. Z uzyskanej opinii z dnia 21 lipca 2009 r. znak SE-VII-481/88/09, 

wynika, że dla w/w przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie 

znak RDOŚ-22-PN-1.6671-403/09/mb, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i nałożył 

obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 

66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zm. Dz.U. Nr 227, poz. 1505), ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

1) monitoring przedrealizacyjny, obejmujący ocenę hydrogeologiczną jakości wód 

powierzchniowych, z uwzględnieniem możliwości przedostawania się zanieczyszczonych 

wód opadowych z terenu realizacji przedsięwzięcia do rzeki Wierzyca, 

2) monitoring przedrealizacyjny, obejmujący ocenę wpływu oczyszczonych ścieków 

odprowadzonych do rzeki Wierzyca z projektowanej oczyszczalni na chronione gatunki 

zasiedlające rzekę, 

3) propozycje rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie inwestycji na 

siedliska chronione oraz gatunki zwierząt projektowanego obszaru Natura 2000 „Dolina 

Wierzycy” 

4) ocena wpływu inwestycji po zastosowaniu wszelkich dostępnych środków 

ograniczających i minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, 

5) propozycje monitoringu obejmującego oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

na etapie eksploatacji, zwłaszcza oczyszczalni ścieków, 

6) wykazać, jako elementy wymagające szczególnego uwzględnienia w raporcie: 

a)  oddziaływanie inwestycji na siedliska chronione oraz gatunki zwierząt 

projektowanego obszaru Natura 2000 „Dolina Wierzycy” 

b)  Ocena ryzyka utraty wartości cennych przyrodniczo, fragmentacji i jakości ochrony 

siedlisk i lokalnych populacji gatunków chronionych, dla ochrony których projektuje 

się obszar Natura 2000 „Dolina Wierzycy”, a także analiza rozwiązań 

alternatywnych. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie podstawą przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i powinien zawierać zgodnie z 

art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, zm. Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zmianami) 

następujące elementy: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji lub użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
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c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska 

objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w 

tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 
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10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

a) określenie założeń do: 

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 

planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 

archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia; 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 

sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi 

krajowej; 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 

i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 

odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
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Informacje, o których mowa w pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie 

analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru. 

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, 

o których mowa w pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia 

mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne 

utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie drogi krajowej. 

Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 

technikami. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

1.4   Formalno-prawne podstawy opracowania 
 

Prawo polskie - podstawowe ustawy i akty wykonawcze  

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 

2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity; Dz. U. z 2007, Nr 39, 

poz. 251), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019, ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
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• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 

156, poz. 1118 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 

2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.Nr 120, poz. 826), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 105, poz. 718), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania 

wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 

180, poz. 1867), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, 

ze zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 162 poz. 1008),   
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• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. W sprawie klasyfikacji 

dla reprezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenie 

monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. (Dz.U. nr 

32 poz. 284), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. 

Nr 198/08, poz. 1226), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu 

opracowania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 

549), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów NATURA 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowiskach pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1883, ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131), 

 

Prawo międzynarodowe, UE, wytyczne i materiały uzupełniające 

• Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych – Minister Rozwoju Regionalnego , Warszawa, 5 maja 2009 r., 
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• Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziału 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska (Polska ratyfikowała Konwencję w 2001 r. – 

Dz.U.2001.89.970; obowiązuje w RP od 16 maja 2002 r.- Dz.U.2003.78.706), 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne, 

• Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniająca dyrektywę 

85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i 

prywatne przedsięwzięcia na środowisko, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200/60/WE z dnia 23 października 2000 

roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. 

Ramowa Dyrektywa Wodna, 

• Dyrektywa Rady 75/440/EEC w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia we Wspólnocie Europejskiej uwzględniająca brzmienie dyrektywy 

91/692/EEC, 

• Dyrektywa w sprawie zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniami (IPPC) 

96/61/EC 

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,  

• Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/EEC, 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa. 

1.5   Materiały i źródła wykorzystane w opracowaniu 
 

Przedmiotowy raport wykonano w oparciu o następujące dokumenty i dane: 

•  Projekt wykonawczy „Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem 

kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą zabudowę tej miejscowości oraz główny 

kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy 
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• ”Raport o stanie środowiska województwa Pomorskiego w  2005 roku” ; Wojewódzki 

Inspektorat Środowiska w Gdańsku;  Gdańsk 2006r. 

• ”Raport o stanie środowiska województwa Pomorskiego w  2007 roku” ; Wojewódzki 

Inspektorat Środowiska w Gdańsku;  Gdańsk 2008r. 

• „Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009”; Wojewódzki 

Inspektorat Środowiska w Gdańsku;  Gdańsk 2009r. 

2.   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZI ĘCIA  

2.1   Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu 
 
2.1.1   Lokalizacja przedsięwzięcia 
 
Projekt będzie realizowany w Skarszewy, powiat starogardzki, województwo pomorskie.  

Gmina Skarszewy leży w środkowej części województwa pomorskiego. 

Administracyjnie gmina Skarszewy stanowi jedną z trzynastu gmin powiatu starogardzkiego i 

sąsiaduje z: 

− od północy z gminami: Trąbki Wielkie i Przywidz (powiat gdański), 

− od południa z gminami: Starogard Gdański i Zblewo, 

− od zachodu z gminami: Stara Kiszewa, Liniewo i Nowa Karczma (powiat kościerski), 

− od wschodu z gminą Tczew. 

Powierzchnia miasta wynosi 1 060 ha, gminy 15 919 ha. Powierzchnia miasta i gminy 

stanowi łącznie 0,92% powierzchni województwa pomorskiego. Miasto pod względem 

powierzchni należy do najmniejszych w województwie.  

Gmina Skarszewy leży w strefie leśno-pojeziernej z preferencjami do rozwoju 

wielofunkcyjnego oraz wysokotowarowej gospodarki leśnej (w części zachodniej). Gmina 

położona jest na obszarach o wysokich walorach środowiska przyrodniczego, część gminy, 

łącznie z miastem, znajduje się w zasięgu aktywizującego oddziaływania: miasta Starogard 

Gdański i planowanego regionalnego korytarza transportowego południowego. 

Przez teren gminy biegną drogi wojewódzkie nr 222 Gdańsk - Godziszewo - Starogard 

Gdański - Skórcz i nr 224 Sopieszyno - Nowa Karczma - Kartuzy - Skarszewy -Tczew. 

Ze względu na przeważający udział gruntów rolnych w strukturze użytkowania, a także brak 

znaczącego udziału innych podmiotów gospodarczych, struktura funkcjonalna gminy jest 

zasadniczo jednolita - dominującą funkcją gminy Skarszewy jest rolnictwo. 

Rys. 1  Lokalizacja gminy Skarszewy na tle województwa pomorskiego 
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Sieć kanalizacyjna zostanie zlokalizowana na następujących działkach geodezyjnych 

(załącznik 10-11): 

Pogódki, gmina Skarszewy działki nr: 

130/50; 130/49; 130/16; 130/15; 130/14; 130/22; 218; 224/3; 225; 248/15; 251; 206; 123/7; 

122/2; 121/2; 126; 119/3; 157; 125/4; 113; 148; 13; 12/3; 9; 420; 410/11; 346; 149; 137; 141; 

142/1; 323; 143; 142/2; 178; 261; 260; 394; 392; 302; 294; 352/13; 354; 390; 388; 393/2; 

395; 396; 392; 150; 12/3; 155; 127/7; 269;  

W tym się kanalizacji tłocznej:  

392; 394; 260; 261; 178; 142/2; 142/1; 141; 137; 12/3; 13; 9; 127/7; 126; 122/2; 224/3; 294; 

obręb Pogódki 

Koźmin: , gmina Skarszewy działki nr: 

328/2; 331; 332; 333; 343; 341/1; 341/2; 341/3; 342; 148; 155; obręb Koźmin. 
 
Projektowana oczyszczalnia ścieków w granicach ogrodzenia zlokalizowana będzie na działce 

o nr ewid. 294, w miejscowości Pogódki, gm. Skarszewy. Powierzchnia terenu działki 

oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia wynosi ok. 0,25 ha. Całkowita 

powierzchnia działki wynosi 0,79ha. Projektowana infrastruktura towarzysząca - wylot 

ścieków oczyszczonych do odbiornika, rurociąg ścieków oczyszczonych, zjazd z drogi 
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gminnej, doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej  - będą zlokalizowane na 

działkach o nr ewid. 294, 269, 178, 302, 394. 

2.1.2   Opis istniejącego zagospodarowania terenu oraz występującej szaty roślinnej  
 
Sieć kanalizacyjna 

Budowa kolektorów sieci kanalizacyjnej wymaga zajęcia terenu tylko w fazie realizacji. Po 

ułożeniu rurociągów w wykopach teren zostanie przywrócony od stanu poprzedniego. 

Wyjątek stanowią przepompownie sieciowe, dla potrzeb których zostanie na stałe wydzielony 

teren. W ramach inwestycji projektuje się 6 lokalnych przepompowni ścieków. Teren trzech 

przepompowni (P1,P2,P3,) będzie ogrodzony natomiast przepompownie (P4,P5) będą 

zlokalizowane w pasie drogowym jako przejezdne. Przepompownia P6 zlokalizowana będzie 

na terenie oczyszczalni ścieków. Zestawienie projektowanych powierzchni przy 

przepompowni: 

Dla P1: 
- powierzchnia terenu ogrodzona:     25,0 m2 
- powierzchnia terenu utwardzonego kostką betonową:  21,0 m2 
- powierzchnia dojazdu z kostki poza obrysem ogrodzenia:  11,4 m2 
 

Dla P2: 
- powierzchnia terenu ogrodzona:     9,25 m2 
- powierzchnia terenu utwardzonego kostką betonową:  7,7 m2 
- powierzchnia dojazdu z kostki poza obrysem ogrodzenia:  1,0 m2 
 

Dla P3: 
- powierzchnia terenu ogrodzona:     16,0 m2 
- powierzchnia terenu utwardzonego kostką betonową:  14,8 m2 
- powierzchnia dojazdu z kostki poza obrysem ogrodzenia:  37,5 m2 

 

Przepompownie ścieków zostaną zlokalizowane na następujących działkach:  

P1 – dz. nr 12/3; 

P2 – dz. nr 155; 

P3 – dz. nr 137; 

P4 – dz. nr 224/3;  

P5 – dz. nr 127/7; 

P6 – dz. nr 294;  

Przepompownie przydomowe zostaną wykonane jako studnie podziemne i dla ich potrzeb nie 

będzie potrzebne dodatkowe zajęcie terenu. 

Przepompownie sieciowe zostaną umieszczone w większości przypadków w skrajni dróg, na 

terenie obecnie zajętym przez roślinność ruderalna, lub na nieużytkach rolnych. 
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Przepompownie przydomowe zostaną zlokalizowane w skrajni drogi albo na terenie 

nieruchomości prywatnych.  

Prace związane z wykonaniem kanałów prowadzone będą metoda klasyczną czyli w 

wykopach otwartych, w związku z czym na etapie realizacji robót  niezbędne będzie zajęcie 

terenu o szerokości ok. 4m. 

Większość prac prowadzona będzie na terenach zainwestowanych w skrajni istniejących dróg 

w miejscach już obecnie utwardzonych różnym rodzajem nawierzchni (asfalt, kostka brukowa 

itp.), a także przez tereny zabudowane budynkami. W pozostałych przypadkach prace 

prowadzone będą na terenach pokrytych roślinnością ruderalną o charakterze polno-łakowym 

(z uwagi na sąsiedztwo pól uprawnych). Zidentyfikowano tutaj następujące gatunki roślin: 

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), Mniszek lekarski (Taraxacum officinale), Żarnowiec 

miotlasty (Sarothamnus scoparius), Krwawnik pospolity (Achillea millefolium), Tasznik 

pospolity (Capsella bursa pastoris), Babka lancetowata (Plantago lanceolata), Bylica 

pospolita (Artemisia vulgaris), Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), Perz właściwy 

(Elymus repens), Miotła zbożowa (Apera spicaventil).  

Na trasie projektowanej kanalizacji nie przewiduje się wycinki drzew oraz zbliżeń mających 

wpływ na ich rozwój. Roboty wykonywane będą fragmentami zaś powierzchnia 

zajmowanego terenu wynikać  będzie z potrzeb technologicznych wykonywanych prac 

budowlano-montażowych. Teren po przeprowadzonych robotach zostanie uporządkowany i 

przywrócony do stanu pierwotnego. 

Oczyszczalnia ścieków 

Realizowana oczyszczalnia ścieków w Pogódkach oparta jest na  technologii mechaniczno-

biologicznej z pełnym usuwaniem związków biogennych opartej na tzw. reaktorach 

porcjowych w układzie SBR o wydajności Qdśr=200m3/d, przystosowanej do przyjmowania 

ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. 

Usuwanie związków fosforu wspomagane jest strącaniem chemicznym, przez dawkowanie 

koagulantu (roztwór soli żelaza) do reaktorów SBR. Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo 

i zagęszczony, odwadniany jest w sposób półmechaniczny na urządzeniu workowym.  

Powierzchnia terenu działki oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia  

wynosi ok. 0,25 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi 0,79ha. Teren projektowanej 

oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie w sposób trwały 

zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynków oczyszczalni oraz drobnych 

obiektów inżynierskich, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi, typu: 

- kanały i rurociągi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe podziemne, 



Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą 
zabudowę tej miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy 

 

 
18 

- drogi, place i chodniki, 

- zieleń (drzewa, krzewy i trawniki). 

 
Obiekty towarzyszące lokalizowane również poza terenem ogrodzonym tzw. obiekty 

infrastruktury towarzyszącej, obejmujące w szczególności: 

- zjazd z drogi gminnej, 

- rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika, 

- wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, 

- przyłącze wodociągowe, 

- zasilanie w energię elektryczną, 

 

Podstawowe obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków stanowią: 

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią: 
 

- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito zintegrowane 

z piaskownikiem napowietrzanym 

- stacja zlewcza ścieków dowożonych 

- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych V=20m3 

- zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji V - 70m3. 

 
Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią: 
 

-  reaktory SBR, tj. 3 zbiorniki SBR o poj. 3x70m3 

 
Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią: 
 

- zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO, tj. 1 zbiornik STO o poj. 70 m3 

- prasa taśmowa do odwadniania osądów stabilizowanych tlenowo z linią higienizacji 

osadu 

- plac składowy osadu pod wiatą o powierzchni ca 60m2. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Pogódkach jest rzeka 

Wierzyca, dopływ II-go rzędu rzeki Wisły (dopływ lewobrzeżny). Wylot ścieków 

zlokalizowany jest na odcinku od źródeł do m. Stargard Gdański w miejscowości Pogódki ok. 

60m od oczyszczalni ścieków. Ścieki oczyszczone ze zbiornika końcowego przepływają 

grawitacyjnie rurą PCV DN 200 o długości ok. 31,5m do rzeki Wierzycy.   
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2.1.3   Opis warunków gruntowo-wodnych 
 
Oczyszczalnia ścieków 

Miejsce budowanej oczyszczalni ścieków  pod względem morfologicznym stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 106 do 112m 

n.p.m. Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje duże zróżnicowanie. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 

holoceńskich i plejstoceńskich.  

Utwory holoceńskie: gleba, torf, namuł, piasek drobny, piasek średni. 

Utwory plejstoceńskie: pył, pył piaszczysty, piasek drobny, piasek średni. 

Wodę jako zwierciadło swobodne znajduję się na głębokościach od 0,8 do 2,5m. Poniżej 

gruntów organicznych woda stabilizuje się na poziomie zwierciadła swobodnego. Woda 

gruntowa w formie sączeń, występuje na głębokości 2,7m. 

Podany w dokumentacji geotechnicznej poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 

wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

Woda gruntowa ze względu na występowanie w podłożu gruntów organicznych ma charakter 

agresywny wobec betonu i stali. 

Kanalizacja 

Tren objęty projektem położony jest na wysokości 103.9 m n.p.m. w korycie rzeki Wierzyca 

do 137,00 m n.p.m. w najwyższym punkcie inwestycji. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 

wykształconych jako piaski różnych granulacji, piaski gliniaste oraz gliny zwałowe. Cechą 

charakterystyczną terenu jest występowanie licznych przewarstwień z utworów 

nieprzepuszczalnych. 

2.1.4  Charakterystyka proponowanych rozwiązań technicznych  
 

Sieć kanalizacyjna 

Planowana do budowy kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w sprawdzonej i szeroko 

wykorzystywanej technologii grawitacyjno tłocznej z lokalnymi przepompowniami ścieków.  

Kanały grawitacyjne planuje się wykonać z rur PCV z rdzeniem litym w średnicach  160, 

200, 250 i 315 mm łączone na kielichy uszczelnione gumową uszczelką.  

Kanały tłoczne z rur PE 100 o średnicach 50, 90, 110, 140, 160 mm łączone przez zgrzewanie 

elektrooporowe doczołowe. 
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Przykanaliki z rur PCV z rdzeniem litym o średnicy 160 mm łączone na kielichy uszczelnione 

gumową uszczelką . 

Na trasie kanalizacji zostaną wykonane w miejscach węzłów połączeniowych studnie 

rewizyjne betonowe typ BS-1200 i PCV Dn 400. połączenie elementów prefabrykowanych 

studzienek betonowych zostanie wykonane za pomocą uszczelek gumowych. Przykrycia 

studni zostaną wykonane z pomocą żelbetowych płyt nastudziennych z włazem żeliwnym. 

Studnie PCV zostaną wykonane z zastosowaniem kinet przepływowych. Trzon studni 

zostanie wykonany z rury karbowanej DN 400. Podłączenia przewodów przykanalikowych z 

rur PCV do głównego kolektora zaprojektowano jako podłączenie w studni połączeniowej lub 

rewizyjnej, a także poprzez trójniki PCV.  

Zaprojektowano również bzskratkowe przepompownie ścieków zbiornikowe wyposażone w 

dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Planowane do budowy przepompownie 

ścieków zostaną wyposażone w pompy o mocy 4,5kW, 3,5kW, 1,5kW i dwie z zakresu 2,2-

3,75kW oraz 0,9-2,25kW. Komory przepompowni zostaną wykonane w konstrukcji 

betonowej wzbogaconej żywicami epoksydowymi co gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz 

odporność na agresywne środowisko. Zbiornik zabezpieczony jest przed wypłynięciem pod 

naporem wody gruntowej. Niewielkie wymiary pozwalają na sytuowanie przepompowni 

praktycznie w każdym miejscu. Przepompownie będą posiadały wentylacje grawitacyjną 

złożona z dwóch kominków wentylacyjnych umieszczonych na górnej pokrywie. Sterowanie 

przepompowni będzie odbywało się automatycznie przy wykorzystaniu sondy 

hydrostatycznej i pływaków stanów alarmowych. Przepompownie będą zdalnie 

monitorowane z pomocą systemu opartego na module GPRS.  

Przewidziane do wykonania kanały ściekowe układane będą w wykopach liniowych o 

ścinkach pionowych z pełnym szalunkiem ścian wypraski.  Obsypka przewodów po obu 

stronach rur oraz zasypka w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 0,3m powyżej wierzchu 

rury będzie prowadzona szczególnie starannie warstwami o grubości 0,2-0,25 m z dokładnym 

zagęszczeniem przy użyciu piasku z gruntu rodzimego. Na pozostałej wysokości wykopów 

można będzie użyć do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on pozbawiony 

brył, korzeni, gruzu i kamieni. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 cm będą 

wymagały ubicia i zagęszczenia.  

Z uwag na charakter rozpatrywanego terenu należy oczekiwać częstych kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. W takim przypadku prace należy prowadzić ze szczególna ostrożnością 

metodami ręcznymi.  

W miejscach przejść pod drogami zostanie wykorzystana metoda przycisku. 
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Tabela 1. zestawienie elementów sieci kanalizacyjnej przewidzianych do realizacji w ramach projektu 
rurociągi grawitacyjne [m] rurociągi tłoczne [m] 

Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø50 Ø90 Ø110 Ø140 Ø 160 
Przykanaliki 

[m] 

Przepompo
wnie [szt.] 
sieciowe/ 

przydomow
e 

807,8 6094 484,1 206,4 622,3 285,6 381,1 348,30 867,2 1 350,5 6/8 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Inwestycja obejmuje budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków o wydajności 

Qdśr=200m3/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR przystosowanej do 

przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym (załącznik 14-15). 

Układ SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczeń organicznych, nitryfikację związków azotu 

oraz denitryfikację w procesie biologicznym.  

Nowo zrealizowana oczyszczalnia ścieków, powinna zaspokoić potrzeby gminy w okresie    

10-15 lat po jej uruchomieniu. Potrzebna wydajność oczyszczalni będzie pochodną tempa 

realizacji sieci kanalizacyjnej oraz ilości podłączonych mieszkańców. Realizacja sieci 

kanalizacyjnej rozpocznie się równolegle z budową oczyszczalni. Wydajność oczyszczalni 

ścieków budowanej obecnie może być zatem mniejsza aniżeli perspektywiczne ilości 

ścieków, co pozwoli uniknąć tzw. przeinwestowania. 

Modułowa budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC ułatwia dostosowanie wielkości 

obiektu do tempa przyrostu ilości dopływających ścieków (uzależnionego z kolei od 

tempa realizacji sieci kanalizacyjnej), dwiema drogami postępowania: 

− przez rozbudowę obiektu polegającą ogólnie na dostawieniu i wyposażaniu kolejnych 

reaktorów – etapowanie budowy, 

− przez bieżącą eksploatację liczby reaktorów dostosowanej do ilości aktualnie 

dopływających ścieków – sposób ten może być wykorzystany w początkowym okresie 

eksploatacji, przy dopływach ścieków znacznie mniejszych od wydajności 

nominalnej. 

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią: 

− zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito zintegrowane 

z piaskownikiem napowietrzanym 

− stacja zlewcza ścieków dowożonych 

− zbiornik retencyjny ścieków dowożonych V=20m3 

− zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji V- 70m3. 

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią: 
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− reaktory SBR, tj. 3 zbiorniki SBR o poj. 3x70m3 

Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią: 

− zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO, tj. 1 zbiornik STO o poj. 70 m3 

− prasa taśmowa do odwadniania osądów stabilizowanych tlenowo z linią higienizacji 

osadu 

− plac składowy osadu pod wiatą o powierzchni ca 60m2. 

Podstawowe obiekty technologiczne projektowane na terenie oczyszczalni ścieków w 

granicach ogrodzenia stanowią: 

a) zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji 

b) budynek oczyszczalni ścieków 

poza granicami ogrodzenia stanowią: 

c) wylot do odbiornika 

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje: 

• wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków na sicie zintegrowanym z 

piaskownikiem napowietrzanym, 

• oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w układzie SBR (reaktory cykliczne),       

w 5-ciu fazach: 

I. napełnianie i mieszanie, 

II. reakcja (napowietrzanie), 

III.  sedymentacja, 

IV. odpływ, 

V. przerwa. 

Reaktory SBR są napełniane stopniowo w kilku sekwencjach. Pomiędzy sekwencjami 

napełniania i napowietrzania występują na przemian fazy anoksyczne. Do cyklicznego 

napowietrzania ścieków zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a źródłem sprężonego 

powietrza są dmuchawy. Okresowe mieszanie ścieków w reaktorach uzyskuje się przez 

napowietrzanie pulsacyjne. Stosowanie przemiennego napowietrzania i przerw w 

napowietrzaniu połączonych z mieszaniem, zapewnia równoległe usuwanie związków węgla i 

azotu (biologiczną nitryfikację i denitryfikację). 
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Zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji przed częścią biologiczną zapewnia dobowe 

wyrównanie przepływu, gromadzenie ścieków w trakcie pomiędzy cyklami napełniania 

reaktora, równomierne obciążenie oczyszczalni w ciągu doby i uśrednienie składu ścieków. 

Ścieki dowożone przyjmowane będą przez stację zlewczą, wyposażoną w szybkozłącze, sito i 

prasę do skratek. Następnie ścieki trafią do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych 

wyposażonego w pompę zatapialną do ścieków. 

Zakres  przewidzianych do zrealizowania prac obejmuje: 

• budowę nowych obiektów 

Budynek oczyszczalni składa się z trzech oddylatowanych części: część dwukondygnacyjna z 

pomieszczeniami sita, odwadniania osadu oraz pomieszczeniami socjalnymi, część 

jednokondygnacyjna związana z halą 4 reaktorów i pomieszczeniem dmuchaw, oraz część 

jednokondygnacyjna związana z pomieszczeniami składu osadu, agregatu i magazynu. 

 
Przewidziane do budowy obiekty zostały szczegółowo opisane poniżej: 
 
• Pompownia ścieków  

Przyjęto docelowo wymaganą wydajność pompowni  – Qp = 20,0 l/s. Średnica rurociągu 
tłocznego - 160 mmPE PN10.  

Pompownia ścieków sanitarnych P6 wykona w formie prefabrykowanej wyposażona jest w 

dwie pompy zatapialne do ścieków sanitarnych w układzie 1+1 (jedna pracująca, a druga 

rezerwowa) z okresową alternacją pracy pomp w celu zapewnienia równomiernego ich 

zużycia.  

Zbiornik przepompowni:  

− prefabrykowany z polimerobetonu o średnicy DN 2000 mm 

− wysokość zbiornika 3,92 m 

− wyposażenie: dwie pompy zatapialne o mocy 4,5 kW 

− w zbiorniku wykonane otwory do wlotów przewodów grawitacyjnych i 

przewodu tłocznego 

• Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

Obiekt pełnić będzie dwie funkcje: odbiór ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, oraz 

usuwanie zanieczyszczeń w formie zawiesiny ze ścieków dowożonych.  

Przewidziano dobową ilość ścieków dowożonych w ilości Qdow = 20m3/d  
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Przyjęto jako docelową 1-stanowiskową hermetyczną stację zlewczą ścieków dowożonych z 

następującym wyposażeniem: ciąg zlewczo-pomiarowy, sito i prasa do skratek, system 

sterujący. 

Hermetyczna stacja zlewcza zostanie zamontowana na poziomie posadzki w budynku 

oczyszczalni ścieków. Ścieki dowożone po stacji zlewczej kierowane będą do zbiornika 

retencyjnego ścieków dowożonych. Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość 

dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem monitorowanych wartości 

zanieczyszczeń. 

Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu 

odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikatory 

transponderowe dokonuje swojej identyfikacji, następuje otwarcie zasuwy i wlot ścieków na 

sito z prasą. Zanieczyszczenia stałe płynące ze ściekami osadzają się na sicie. Zgarniacz 

ślimakowy zgarnia skratki z sita i transportuje je do kosza zasypowego prasy do skratek. 

Skratki są prasowane i wydalane na zewnątrz do podczepianych worków plastikowych. Ścieki 

następnie przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w których 

odbywa się pomiar odczynu pH, przewodności i temperatury. Kontakt ze ściekami odbywa 

się w kapsule osłoniętej osłoną metalową, ażurową od strony ścieków, która zabezpiecza 

sondy przed uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku 

nie mieszczą się we właściwych (określonych przedziałach wartości), zasuwa zostanie 

automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. 

Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta 

zasuwa, natomiast otwierają się zawory w kolektorach płuczących, następuje przepłukanie 

układu wodą i tym samym przygotowane do następnego odbioru ścieków. 

• Kompletne zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków - sito 

piaskownik 

Urządzenie do usuwania skratek i piasku zostało przewidziane do  przyjęcia ilości ścieków 

tłoczonych przez pompownię ścieków: Qp = 20 l/s  

Średnica rurociągu tłocznego współpracującego z pompownią – 160mm. 

Przyjęto kompletne urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito zintegrowane 

z piaskownikiem napowietrzanym.  

Ścieki dopływające rurociągiem tłocznym z pompowni do urządzenia, w pierwszym etapie 

kierowane są do komory rozprężnej sita. W komorze następuje separacja skratek na sicie 

spiralnym. W końcowej fazie transportu skratki  z sita  spiralnego są prasowane i zrzucane do 
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pojemnika na skratki. Ścieki pozbawione skratek wpływają do komory piaskownika 

wyposażonego w system napowietrzania, gdzie następuje sedymentacja  piasku i innych 

części mineralnych, ich odwodnienie, transport i zrzut do pojemnika na piasek Praca 

urządzenia jest w pełni zautomatyzowana. 

Skratki zatrzymane w sicie będą transportowane automatycznie do szczelnego pojemnika na 

skratki, ustawionego obok urządzenia. Skratki gromadzone w pojemniku na będą posypywane 

wapnem chlorowanym i okresowo wywożone z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów 

komunalnych. Zużycie wapna chlorowanego – ok. 30 kg/m3 skratek. Nie przewiduje się 

gromadzenia zapasu wapna i jego magazynowania, lecz okresowe zakupy po 1-ej beczce i 

bieżące zużycie. 

Piasek zatrzymywany w piaskowniku będzie przenoszony automatycznie przenośnikiem 

ślimakowym do szczelnego pojemnika na piasek, ustawionego obok urządzenia. Piasek 

będzie gromadzony do worka umieszczonego w pojemniku i okresowo wywożony z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów komunalnych.  

• Zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji 

Zastosowano zbiornik retencyjny ścieków o całkowitej pojemności użytkowej Vc=70m3. 

Jest to zbiornik retencyjny poziomy w wykonaniu fabrycznym, walcowy, podziemny, 

wykonany z tworzyw TWS. Wymiary zbiornika – średnica Dw=3,20m, długość całkowita 

Lc=9,27 m, pojemność użytkowa Vuż=70m3. 

Zbiornik retencyjny będzie pełnić następujące funkcje technologiczne: 

− gromadzenie ścieków oczyszczonych mechanicznie pomiędzy cyklami napełniania 
reaktorów SBR, 

− gromadzenie odcieków powstających w procesie odwadniania osadów, 

− wyrównanie nierównomierności przepływów dobowych ścieków, 

− uśrednienie składu i stanu ścieków. 

Wyposażenie technologiczne zbiornika stanowią dwie pompy zatapialne do ścieków, 

zainstalowane w każdym zbiorniku retencyjnym. Pompy będą pracowały naprzemiennie. 

Parametry pomp: Qp=20 l/s, Hp=14,40m, 

Praca pomp zamontowanych w zbiorniku będzie ściśle powiązania z cyklem pracy reaktorów 

SBR, zatem sterowanie pracą pomp będzie odbywać się przez układ sterowania pracą całej 

oczyszczalni ścieków. 
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• Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych  

Zbiornik ma za zadanie uśredniać skład ścieków dowożonych, ich odgazowanie oraz 

wyrównanie obciążenia oczyszczalni w ciągu doby. Będzie on chronił proces biologiczny 

osadu czynnego przed falowym zrzutem zanieczyszczeń zawartych w ściekach dowożonych i 

trującym siarkowodorem. 

Schemat technologiczny pracy zbiornika ścieków dowożonych jest w założeniu następujący: 

w godzinach dziennych w zbiorniku gromadzone będą ścieki dowożone do stacji zlewczej. Po 

napełnieniu zbiornika w ilości ok. 75% jego objętości ścieki będą okresowo napowietrzane. 

Po każdorazowym napełnieniu całkowitym określona część ścieków (ok. 25%) będzie 

podawana do procesów oczyszczania. Zbiornik będzie opróżniony całkowicie w godzinach 

nocnych. Zbiornik retencyjny zostanie wyposażony w ruszt do wstępnego napowietrzania 

ścieków dowożonych w celu odświeżenia i odgazowania. Czas wstępnego napowietrzania 

ścieków dowożonych – 1 godz. 

Intensywność napowietrzania 1,0m3/m3/h. 

Do napowietrzania ścieków dowożonych przewidziano dmuchawę bocznokanałową. 

Parametry dmuchawy: Q=22m3/h, spręż=0,3bar, Ns=0,75kW. Dmuchawa zostanie 

zainstalowana w budynku technicznym. 

Ruszt napowietrzający zostanie wykonany z rury ciśnieniowej z dyfuzorami membranowymi 

do średniopęcherzykowego napowietrzania ścieków. Przewiduje się montaż dyfuzorów (szt. 

5) na ruszcie z rury przy użyciu łączników zaciskowo-uszczelniających. 

Ścieki ze zbiornika zostaną przepompowane na układ za pomocą pompy zatapialnej o 

następujących parametrach Q=5,83 l/s, Hp=2,55m, P1=1,82kW, P2=1,30kW, n=920 obr./min 

• Zbiorniki SBR i STO  

Konstrukcja projektowanych reaktorów SBR (3 szt.) i STO (1 szt.) o poj. V=115m3 : 

zbiorniki z TWS wykonane jako prefabrykowane, pionowe, zamknięte, naziemne o podstawie 

kołowej o następujących parametrach:  

 Średnica wewnętrzna   D - 4,5 m 

 Wysokość użytkowa   Hu - 4,6 m 

 Pojemność użytkowa  V - 70 m3 

Ściany zewnętrzne zbiorników fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem.  

Zbiorniki SBR 
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Do napowietrzania projektowanych reaktorów SBR przyjęto agregat wyposażony w 

dmuchawę o wydajności 220 m3/h, spręż ∆p=0,06 MPa, zapotrzebowanie mocy P1=7,5 kW, 

P1=5,61 kW. Dmuchawy wyposażone fabrycznie w obudowy dźwiękochłonne, poziom 

hałasu < 68dbA. 

Wyposażenie technologiczne projektowanych reaktorów SBR stanowią: 

• ruszty napowietrzające z dyfuzorami dyskowymi –28 szt./1 zbiornik. Wydatek 1-go 

dyfuzora –  8m3/h 

• rurociągi technologiczne: dopływ i odpływ ścieków, doprowadzenie sprężonego 

powietrza, odprowadzenie osadu nadmiernego, przelew, opróżnianie, 

• zawory z napędem pneumatycznym na rurociągach – doprowadzających ścieki surowe i 

odprowadzających ścieki oczyszczone, spustu osadu nadmiernego, 

• króciec poboru próbek osadu, 

• aparatura kontrolno – pomiarowa i sterownicza. 

• drabiny wejściowe z pomostem roboczym mocowane do konstrukcji budynku. 

Zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO 

Do napowietrzania projektowanych zbiorników STO przyjęto agregat wyposażony w 

dmuchawę o wydajności 126 m3/h. ciśnienie 600 mbar, zapotrzebowanie mocy P1=5,5 kW, 

P2=3,55 kW Dmuchawy wyposażone fabrycznie w obudowy dźwiękochłonne, poziom hałasu 

< 67 dB. 

Wyposażenie technologiczne projektowanych reaktorów STO stanowią: 

- ruszty napowietrzające z dyfuzorami dyskowymi - 24 szt./ zbiornik. Wydatek 1-go 

dyfuzora –  16 m3/h 

- rurociągi technologiczne: dopływ i spust osadu, doprowadzenie sprężonego 

powietrza, przelew, opróżnianie, 

- zasuwy ręczne na rurociągach – dopływu i spust osadu nadmiernego, 

- króciec poboru próbek osadu, 

- instalacja tłoczna osadu nadmiernego - pompa osadu nadmiernego z SBR do STO, 

przyjęto pompę poziomą do osadów o parametrach : Qp=8 l/s, Hp=6,0m, 

P1=2,51kW, P2=1,95kW, n=1450 obr./min. 

- platforma pomostowa rusztowanie stalowe budowlane typ „warszawski”, modułowe, 

przesuwne na kołkach. Wysokość robocza ca2,50m, pomost roboczy o 

wym.1,60x1,00m. 
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• Instalacja dozowania PIX (nowy obiekt) 

Zadaniem instalacji będzie dozowanie koagulantu do zbiorników SBR w celu redukcji ilości 

rozpuszczonych w ściekach związków fosforu. Do dozowania koagulantu zaprojektowano dla 

każdego reaktora SBR kompletną instalację składającą się z: 

− zbiornika koagulantu z tworzywa sztucznego V=20,0 dm3, 

− pompy dozującej membranowej z możliwością regulacji wydajności oraz przewodów 

ssawnego i tłocznego. Przyjęto pompę dozująca o następujących parametrach: 

o wydajność do 6 l/h, 
o objętość skoku membrany 0,84cm3, 
o regulacja ręczna poprzez regulację długości skoku membrany 10-100%, 
o ciśnienie tłoczenia 8 bar, 
o wysokość ssania max 6m sł. wody, 
o napęd silnik elektryczny 1 faza 230 V, 50Hz, 19,5W, 
o głowica i zawory PVC, 
o uszczelnienia VITON (guma fluorowa), 
o membrana PTFE (teflon), 
o waga ok. 2,8 kg. 

 
Praca pompy dozującej zsynchronizowana będzie z pracą pompy tłoczącej ścieki do 

reaktorów SBR. Praca pompy sterowana będzie z szafy sterowniczej. 

• Instalacja do odwadniania osadów 

Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo dobrano automatyczną stację odwadniania 

osadu z linią higienizacji osadu. 

Kompletna instalacja obejmuje: 
− automatyczna prasa taśmowa do odwadniania osądów z zagęszczaczem śrubowo-

bębnowym, przepustowość prasy max 6m3/h, dla osadu o uwodnieniu 99¸98%. 

Wymiary: 3,3m x 1,5m x wys. 1,93m. Masa: 1200 kg. Taśma bezstykowa, poliestrowa, 

szerokość 0,8 m.  

− zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu składający się ze zbiornika z 

polietylenu o pojemności 1 000 l wyposażonego w: Mieszadło ze stali nierdzewnej – 0,75 

kW, 400V oraz pompę dozująca nurnikową o mocy 0,3 kW i wydatku 0-300 l/h 

− pompę śrubową do osadu z płynną regulacją przepływu typ o parametrach: wydajności 

Qmax = 1÷ 6 m3/h, Ns=1,5kW, 

− sprężarkę tłokowa, pojemność zbiornika 24l, 7atm., Ns=1,1kW, 

− przenośnik ślimakowy -średnica spirali 160mm, długość 5,0m, Ns=1,1kW. 
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− Zespół odzysku wody płuczącej, który umożliwia w łatwy sposób pozyskanie wody do 

płukania taśmy z filtratu pochodzącego z odwodnionego osadu w prasie w  ilościach 

pozwalających na całkowitą rezygnację ze stosowania wody wodociągowej.  Zespół 

odzysku wody wyposażony jest w zbiornik o wymiarach 800x400x940 mm wykonany ze 

stali nierdzewnej, tablice kontrolno - sterującą, elektrozawór, zawór zwrotny, czujnik 

poziomu cieczy, króćce dopływu i przelewu, zawór spustowy denny.  

Pracą zespołu steruje tablica kontrolna, w skład której wchodzą: wyłącznik główny, 

kontrolki poziomu cieczy, system alarmowy, przełączniki sterujące i sekcja zasilania.  

 
 

System sterownia i AKPiA  

Sterowanie, pomiary i automatyka będą przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej. 

Procesy technologiczne, napędy maszyn i urządzeń będą sterowane za pośrednictwem szafy 

sterowniczej, wyposażonej w sterownik przemysłowy PLC. System sterujący automatycznie 

rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuższych okresach czasu (w tym 

ilość ścieków oczyszczonych). 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona będzie w system automatycznego sterowania oparty na 

sterownikach PLC i oprogramowaniu dostarczonym fabrycznie. 

System sterujący winien zapewniać: 

- automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni w sytuacji silnie zwiększonego napływu 

ścieków. 

- kontrole stanu pracy urządzeń oczyszczalni ścieków, 

- zakłócenia w pracy oczyszczalni z odczytem na tablicy informacyjnej (display) szafy 

sterowniczej. 

Zastosowanie automatyki przemysłowej opartej na najnowszych osiągnięciach przemysłu 

elektronicznego w skuteczny sposób winno eliminować błędy obsługi oraz ograniczać pracę 

personelu do niezbędnej obsługi obiektu. 

Kompresor sterowania pneumatycznego do sterowania pracą zaworów pneumatycznych. 

Kompresor przeznaczony do sprężania powietrza, z wahliwym tłokiem, 2-cylindrowy, 

bezolejowy, ze zbiornikiem o pojemności 24 litrow, ciśnienie dopuszczalne 10 atmosfer.  
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Dla potrzeb właściwego funkcjonowania obiektów technologicznych, konieczna jest 

realizacja następujących obiektów towarzyszących i pomocniczych: 

• Dojazd do terenu oczyszczalni – projektowaną drogą dojazdową. 

• Drogi i place na terenie oczyszczalni. 

• Wodociąg – doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej miejscowości. 

• Zasilanie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, wydanymi 

przez Zakład Energetyczny 

• Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca - wg projektu 

konstrukcyjnego. 

• 10.6. Odprowadzenie wód opadowych z terenu oczyszczalni – powierzchniowe w 

granicach lokalizacji. 

• Ogrzewanie pomieszczeń - ogrzewanie elektryczne. 

• Ogrodzenie terenu, ukształtowanie terenu – wg projektów branżowych. 

• Zieleń ozdobna i izolacyjna. 

Teren projektowanej oczyszczalni 

Teren projektowanej oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia 

oczyszczalni ścieków zostanie w sposób trwały zabudowany projektowanymi obiektami 

technologicznymi w formie budynków oraz drobnymi obiektami inżynierskimi, a także 

obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi. Budynek oczyszczalni składa się z trzech 

oddylatowanych części: część dwukondygnacyjna z pomieszczeniami sita, odwadniania 

osadu oraz pomieszczeniami socjalnymi, część jednokondygnacyjna związana z halą 4 

reaktorów i pomieszczeniem dmuchaw, oraz część jednokondygnacyjna związana z 

pomieszczeniami składu osadu, agregatu i magazynu. Dach dwuspadowy o kącie pochylenia 

300 o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, 200 o konstrukcji krokwiowo-

płatwiowej w hali reaktorów. 

Budynek oczyszczalni będzie posiadał złożoną formę, w rzucie poziomym ma kształt 

zbliżony do litery L. Przykryty dachami dwuspadowymi o zróżnicowanych wysokościach. W 

bryłę budynku wbudowane będą okrągłe zbiorniki z tworzywa sztucznego o średnicy 4,6m i 

wysokości 6,0m, z pomostem stalowym z wejściem po drabinie. Elewacje budynku 

tynkowane, malowane w kolorze kremowym. 

Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu. 

• całkowita granica działki w granicach ogrodzenia - 3524,67m2 

• powierzchnia zabudowy kubaturowej - 383,42 m2 

• wskaźnik pow. zabudowy do pow. działki wynosi - 10% 
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Rysunek 1. Projektu zagospodarowania terenu do projektu budowy oczyszczalni ścieków w Pogódkach 
 

 

 

Ogrodzenie terenu oczyszczalni. 

Teren oczyszczalni ścieków ogrodzony zostanie siatką ocynkowaną na słupkach stalowych 

obetonowanych w gruncie. Wysokość siatki 1,8m, szerokość bramy 3,5m. 

2.2   Opis procesów technologicznych po realizacji przedsięwzięcia 
 

Nowobudowany układ kanalizacyjny zostanie  wykonany w technologii łączonej tłoczno-

grawitacyjnej. Ścieki odbierane z pojedynczych nieruchomości (przyłączy) będą 

transportowane lokalnymi układami grawitacyjnymi (zgodnie ze spadkiem terenu) do 

najbliższej przepompowni ścieków, gdzie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w 

zbiorniku, automatycznie zostanie załączona pompa wtłaczająca ścieki do układu 

ciśnieniowego. Pompy zostaną wyposażone w specjalne ostrza tnące, które znacznie 

ogranicza możliwość zatkania kolektorów ciśnieniowych. Ścieki przetłoczone układem 

ciśnieniowym trafią do studni rozprężnej będącej początkiem następnego odcinka 

grawitacyjnego. W miejscach, gdzie układ terenowy uniemożliwi grawitacyjny spływ 
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ścieków z pojedynczych przyłączy zostaną zastosowane małe przydomowe przepompownie 

ścieków.      

Po budowie oczyszczalnia ścieków działać będzie według poniższego schematu: 

 
1. ścieki odbierane przez sieć kanalizacji sanitarnej dopływają kanałem grawitacyjnym 

Ø315PVC do istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni 

ścieków. Pompownia przetłoczy ścieki przed urządzenie do mechanicznego oczyszczania 

ścieków - sito zintegrowane z piaskownikiem napowietrzanym. Do pompowni 

odprowadzane są ponadto ścieki powstające w obiektach oczyszczalni, ścieki z przelewów 

i spustów. W mieszaninie ze ściekami z kanalizacji zewnętrznej ścieki te trafią ponownie 

przed układ oczyszczania. 

2. ścieki w trakcie przepływu przez sito zostaną pozbawione zanieczyszczeń organicznych i 

mineralnych w formie zawiesin, a w trakcie przepływu przez piaskownik zostaną 

pozbawione piasku, a następnie trafią do zbiornika retencyjnego. 

3. ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej ścieków dowożonych będą 

odpływać grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Ścieki dowożone 

po wstępnym napowietrzaniu w celu odświeżenia i odgazowania będą tłoczone pompą 

zatapialną przed sito zintegrowane z piaskownikiem, skąd w mieszaninie ze ściekami 

dopływającymi kanalizacją będą przepływać do zbiorników retencyjnych ścieków. 

4. zainstalowane w zbiorniku retencyjnym pompy ściekowe, tłoczą ścieki na sygnał układu 

sterującego porcjami do reaktorów SBR, w których poddawane są procesom oczyszczania 

biologicznego. 

5. ścieki oczyszczone odpływają do istniejącego zbiornika końcowego a następnie 

istniejącym kanałem grawitacyjnym Ø 200mm z wylotem do rowu uchodzącego do rzeki 

Wierzycy. 

Układ SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczeń organicznych, nitryfikację związków azotu 

oraz denitryfikację w procesie biologicznym. 

Reaktory SBR są napełniane stopniowo w kilku sekwencjach. Do cyklicznego napowietrzania 

ścieków zastosowano ruszty z dyfuzorami membranowymi, a źródłem sprężonego powietrza 

są dmuchawy. Okresowe mieszanie ścieków w reaktorach uzyskuje się przez napowietrzanie 

pulsacyjne. Stosowanie przemiennego napowietrzania i przerw w napowietrzaniu 

połączonych z mieszaniem, zapewnia równolegle usuwanie związków węgla i azotu 

(biologiczną nitryfikacje i denitryfikacje). 
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Usuwanie związków fosforu wspomagane jest strącaniem chemicznym przez dawkowanie 

koagulantu PIX do reaktorów SBR (strącanie symultaniczne). 

Zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji przed częścią biologiczną zapewniają dobowe 

wyrównanie przepływu, gromadzenie ścieków trakcie pomiędzy cyklami napełniania 

reaktora, równomierne obciążenie oczyszczalni w ciągu doby i uśrednienie składu ścieków. 

Ścieki dowożone przyjmowane będą przez stację zlewczą, wyposażoną w szybkozłącze, sito i 

prasę do skratek. Następnie ścieki trafią do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych 

wyposażonego w pompy zatapialne do ścieków. 

Proces oczyszczania ścieków w reaktorze SBR przebiega w następujących fazach: 

1. W zbiorniku SBR, w fazie wyjściowej znajduje się osad czynny, zalegający zawsze do 
określonego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego, co umożliwia utrzymanie 
stabilnych parametrów procesu. Reaktor zostaje napełniony porcją ścieków przez pompę 
zainstalowaną w zbiorniku retencyjnym. Napełnianie reaktora odbywa się bez 
napowietrzania. 

2. Przez napowietrzanie zawartości zbiornika uzyskuje się rozkład związków organicznych 
oraz nitryfikację azotu amonowego. W przerwach między napowietrzaniem spada 
zawartość wolnego tlenu tworząc warunki dla działalności bakterii denitryfikacyjnych. Do 
rozkładu łatwo degradowanych związków organicznych wykorzystywany jest tlen 
związany w azotanach. Operacje: napełniania i napowietrzania zbiornika są powtarzane, 
przy czym kolejne porcje ścieków surowych stanowią ca 50% porcji poprzedniej. 
Niemniej, te mniejsze ilości ścieków /zawierających nowe porcje łatwo degradowalnych 
substancji odżywczych/, są wystarczające dla przebiegu procesu, ponieważ ilość azotu 
amonowego w trakcie trwania cyklu również się zmniejsza 

3. Ostatnią operacją fazy reakcji jest ciągłe napowietrzanie, celem utlenienia trudno 
rozkładalnych substancji oraz wykluczenie przedostania się zanieczyszczeń do odpływu. 

4. Zawartość reaktora jest poddawana klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad czynny 
oddziela się od ścieków oczyszczonych. Reaktory wykonają 3 cykle pracy w dobie (cykl 8- 
odzinny). 

5. Następuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar osadu, który 
powstał w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji  
lenowej osadu STO 

6. Następuje otwarcie zaworu spustu ścieków oczyszczonych, które odpływają do odbiornika 
ścieków. 

7. Następuje faza przerwy, reaktor gotowy jest do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy. W  
przypadkach, kiedy faza przerwy przedłuża się, osad zalegający w reaktorze poddawany 
jest automatycznie okresowemu napowietrzaniu. 

Technologia przeróbki osadów ściekowych obejmuje: 

• osad nadmierny kierowany jest do wydzielonych zbiorników STO i poddawany 
stabilizacji 

• tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania, 

• osad ustabilizowany tlenowo będzie odwadniany na prasie taśmowej i poddany 
higienizacji wapnem, 
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• odwodnione osady ściekowe po higienizacji będą wywożone na bieżąco z terenu 
oczyszczalni ścieków na wysypisko odpadów. 

2.3   Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii 
Sieć kanalizacyjna 
W trakcie realizacji inwestycji będę prowadzone prace budowlane polegające głownie na:  

• Zrywaniu nawierzchni  

• Przemieszczaniu mas ziemnych – otwieraniu wykopów, transportowaniu urobku, 

zasypywaniu wykopów 

• Układaniu instalacji kanalizacyjnych 

• Stabilizacji gruntu przy wykorzystaniu gruntu rodzimego zagęszczonego 

mechanicznie 

• Układaniu nawierzchni bitumicznych oraz z kostki cementowej 

Przy wykonywanych pracach wykorzystane będę materiały takie jak: kruszywo, beton 

asfaltowy oraz szereg elementów prefabrykowanych (rury, łączniki, studnie itp.). Do celów 

technologicznych wykorzystana zostanie także woda oraz paliwa do napędzania maszyn i 

pojazdów. 

W trakcie prac  konieczne będzie zastosowanie ciężkiego sprzętu budowlanego: 

• samochodów ciężarowych – do transportu mas ziemnych, gotowych elementów 

prefabrykowanych oraz innych potrzebnych materiałów budowlanych, 

• koparek i ładowarek –  do wykonywania robót ziemnych, 

• zagęszczarek – do zagęszczania gruntów,  

 

Przewiduje się szacunkowe zużycie: 

• olej napędowy – 10 Mg, 

• wody – 500 m3 (prób techniczne instalacji)  

 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania surowców i energii z 

wyjątkiem: 

• woda na cele związane z eksploatacją przepompowni  (płukanie)– 2m3/d 

• energia elektryczna związana z eksploatacją przepompowni – 80 kWh/d 

• olej napędowy zużywany przez pojazdy serwisowe – ok. 0,3 Mg/rok 

 

Oczyszczalnia ścieków 
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 W trakcie realizacji inwestycji będę prowadzone prace budowlane polegające głownie na:  

• Zrywaniu nawierzchni  

• Przemieszczaniu mas ziemnych – otwieraniu wykopów, transportowaniu urobku, 

zasypywaniu wykopów 

• Układaniu instalacji sieciowych 

• Stabilizacji gruntu, pracach fundamentowych 

• Układaniu nawierzchni bitumicznych oraz z kostki cementowej 

• Wznoszeniu ścian 

• Montażu urządzeń 

W trakcie prac budowlanych zostaną  wykorzystane takie materiały jak: kruszywo, cement, 

beton, pustaki cementowe, drewno szalunkowe i  konstrukcyjne, brukowa kostka cementowa 

oraz szereg elementów prefabrykowanych (rury, łączniki, kształtki, zbiorniki itp.), oraz woda, 

energia elektryczna i paliwa. 

Podczas robót zajdzie konieczność wykorzystania sprzętu budowlanego: 

• samochodów ciężarowych – do transportu mas ziemnych, gotowych elementów 

prefabrykowanych oraz innych potrzebnych materiałów budowlanych, 

• koparek i ładowarek –  do wykonywania robót ziemnych, 

• zagęszczarek – do zagęszczania gruntów,  

• dźwigu – do przemieszczania i ustawiania urządzeń i zbiorników, 

• spawarek, betoniarek, szlifierek i innych mniejszych urządzeń elektrycznych,  

 

 

W oczyszczalni ścieków wykorzystywane będą jako surowce specyficzne produkty 

chemiczne: polielektrolit, wapno chlorowane. 

Dane liczbowe przedstawiają się następująco: 

Rysunek 2. Zestawienie zapotrzebowania na surowce, materiały i energię dla oczyszczalni ścieków w 
Pogódkach 

Nazwa substancji Zużycie roczne 

1. SUROWCE  

1.1. Polielektrolit 95 kg/rok 

1.2. Wapno chlorowane 950 kg/rok 

1.3. Wapno palone do higienizacji 6,3 ton/rok 

1.4. PAX 20 kg/rok 

2. WODA 
3. Energia elektryczna 

1460 m3/rok 
138000 kWh/rok 
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Pobór energii elektrycznej związany jest z pracą wszystkich urządzeń na terenie oczyszczalni 

a w szczególności: pomp, dmuchaw, kompresorów, przenośników, elementów sterujących i 

kontrolnych. Pobór polielektrolitu związany jest z praca prasy do odwaniania osadu 

nadmiernego. Wapno chlorowane wykorzystywane będzie do dezynfekcji skratek przed 

wywiezieniem na składowisko. Koagulant (PIX) będzie dozowany do zbiornika SBR  w celu 

strącenia fosforanów i redukcji ilości fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych. Woda 

wodociągowa będzie wykorzystywana do szeregu procesów technologicznych związanych z 

eksploatacją oczyszczalni (płukanie, mycie itp.), jak również będzie służyła do celów 

socjalnych zatrudnionych pracowników i pielęgnacji zieleni.  

2.4   Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z budowy i 
funkcjonowania i likwidacji planowanego przedsięwzięcia 
 
2.4.1   Zanieczyszczenia powstające na etapie budowy przedsięwzięcia 
 
Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zostały rozłożone w okresie pięciu lat. 

Zarówno roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej jak również oczyszczalni ścieków 

będą prowadzone równolegle.  

Kanalizacja sanitarna 

W fazie budowy będą emitowane  zanieczyszczenia powietrza (gazowe i pyłowe), których 

głównymi źródłami będą: 

• roboty ziemne  (emisja pyłu), 

• Samochody ciężarowe i maszyny budowlane (emisja gazów spalinowych oraz pylenie 

transportowanych materiałów), 

Powyższa emisja niezorganizowana będzie ograniczona do terenu budowy i można ją 

oszacować na poziomie: 

 
Tabela 2. Wartości emisji zanieczyszczeń na etapie budowy kanalizacji sanitarnej (ze spalania paliw 
silnikowych) 

Rodzaj zanieczyszczeń Wartość emisji  [Mg] 

Pyły 0,25 

SO2 0,004 

NO2 0,003 

CO 0,02 

 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych będą także powstawały odpady charakterystyczne 

dla procesu budowlanego m.in.:  
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• odpady z grupy 17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

• odpady z grupy 17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

• odpady z grupy 17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

• odpady z grupy 17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

• odpady z grupy 15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

• odpady z grupy 15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne 

Szacuje się , że sumaryczna ilość wytworzonych odpadów nie powinna przekroczyć ilości  

10 Mg.  

 
Oczyszczalnia ścieków 

Oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji prac budowlanych ma podobny charakter 

jak w przypadku opisanej powyżej kanalizacji sanitarnej i nie odbiega od typowych 

uciążliwości związanych z prowadzeniem prac budowlanych o małym zakresie. Nie 

występują przesłanki aby oczekiwać ponad normatywnych emisji poza terenem budowy.  

W ramach budowy obiektów budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków powstaną odpady 

z budowy (kod 17 09 04).  

 

 
Tabela 3. Wartości emisji zanieczyszczeń na etapie budowy oczyszczalni ścieków (ze spalania paliw 
silnikowych) 
 

Rodzaj zanieczyszczeń Wartość emisji  [Mg] 

Pyły 0,425 

SO2 0,007 

NO2 0,005 

CO 0,034 

 

2.4.2   Zanieczyszczenia powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 
 
Kanalizacja sanitarna 

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej może występować emisja zanieczyszczeń do 

powietrza oraz do gruntu. W rozpatrywanym przypadku zastosowano sprawdzoną technologię 

wykonania sieci kanalizacyjnej z rur PCV oraz PE, co w przypadku właściwego wykonania 
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gwarantuje 100% szczelność sieci. Również studnie rewizyjne, studzienki przyłączeniowe, 

studnie rozprężne oraz zbiorniki przepompowni zostaną wykonane jako szczelne, co 

całkowicie wyeliminuje możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu. Sieć 

kanalizacyjna jest zoptymalizowana pod kątem przepływów, co daje gwarancje szybkiego 

transportu ścieków do oczyszczalni i likwiduje problem zagniwania ścieków  w rurociągach i 

studniach. Studnie i przepompownie na trasie kanalizacji są przykryte włazami pełnymi, co 

minimalizuje prawdopodobieństwo kontaktu ścieków z powietrzem atmosferycznym i 

eliminuje możliwość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przepompownie zostały 

zaprojektowane jako bzskratkowe, nie występuje więc konieczność odbioru i 

unieszkodliwiania odpadów .  

Z uwagi na powyższe, emisja zanieczyszczeń powstających w trakcie eksploatacji kanalizacji 

sanitarnej jest pomijalna, gdyż związana jest jedynie z niewielkim ruchem pojazdów 

serwisowych.  

 

Oczyszczalnia ścieków 

Parametry ścieków oczyszczonych dla budowanej oczyszczalni muszą być zgodne z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984). Podstawowe dane 

odnośnie stężeń zanieczyszczeń, ładunków przepływów ścieków surowych oraz 

oczyszczonych dla oczyszczalni obrazuje poniższa tabela          

 

 
Tabela 4. Wielkości charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych 

Dane 
charakterystyczne 

 Jednostka 
 

Wielkości 

Qśredniodobowe m3/d 200 
Qmaksymalnodobowe m3/d 330 

Średniodobowe ładunki zanieczyszczeń 

BZT5 

- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg O2/d 
kg O2/d 

 
126,6 

5 
ChZT 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg O2/d 
kg O2/d 

 
248,6 

25 
Zawiesina ogólna 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg/d 
kg/d 

 
98,6 

7 
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Średniodobowe stężenia zanieczyszczeń 
BZT5 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g O2/m

3 

g O2/m
3 

 
633 
25 

ChZT 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g O2/m

3 
g O2/m

3 

 
1243 
125 

Zawiesina ogólna 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g/m3 
g/m3 

 
528 
35 

 
 

Cały układ technologiczny istniejącej i projektowanej oczyszczalni jest częściowo 

hermetyzowany. Zbiornik retencyjny stanowi obiekt podpowierzchniowy szczelnie zamknięty 

wentylowanyza pomocą kominków. Mechaniczną cześć układu oczyszczania będą stanowiły 

autonomiczne zamknięte urządzenia, które dodatkowo zostaną zabudowane w zamkniętym 

budynku technologicznym. Budynek zostanie wyposażony w wentylacje grawitacyjną 

(kominki) oraz awaryjną mechaniczną. Zarówno reaktory SBR jak również zbiorniki STO 

stanowią monolityczną prefabrykowaną szczelną zamkniętą konstrukcję wentylowaną z 

pomocą kominków.  

Z uwagi na powyższe emisja do powietrza związana z funkcjonowaniem oczyszczalni w 

zakresie aerozoli i mikrobiologiczna została całkowicie wyeliminowana, natomiast w  

zakresie aerozoli została ograniczona do wartości pomijalnych. Dodatkowo na wylotach 

wszystkich kanałów wentylacyjnych obiektów technologicznych oczyszczalni zamontowane 

zostaną filtry biologiczne (np. trocinowo-torfowe) w celu dodatkowego zabezpieczenia przed 

powstaniem jakichkolwiek uciążliwości związanych z emisją do powietrza. 

 

Skutkiem ubocznym pracy oczyszczalni będzie produkcja specyficznej grupy odpadów. 

Spodziewane ilości poszczególnych odpadów zostały zestawione w tabeli nr 4. 

 

 

Tabela 5. Zestawienie ilości odpadów pochodzących z procesu oczyszczania ścieków 

Nazwa odpadu Kod odpadu Ilość  

skratki 19 08 01 25  [Mg/rok] 

zawartość 
piaskowników 

19 08 02 2,6  [m3/rok] 

Ustabilizowane 
komunalne osady 
ściekowe 

19 08 05 11 [Mg/rok] 
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Oprócz powyższych odpadów będą również wytwarzane niewielkie ilości odpadów z grupy 

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – ich ilość została 

oszacowana na ok. 4 Mg rocznie.     

3.   OPIS ELEMNTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA  PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZI ĘCIA NA 

ŚRODOWISKO  

3.1  Stan wód odbiornika ścieków oczyszczonych 
 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wierzyca na odcinku od źródeł do m. 

Stargard Gdański powyżej jeziora Polaszkowskiego. Wierzyca jest lewym dopływem dolnej 

Wisły. Długość rzeki wynosi ok. 130 km, a powierzchnia dorzecza ok. 1600 km². Ma źródła 

na Pojezierzu Kaszubskim. Płynie w kierunku południowo-wschodnim, miejscami przebieg 

meandrowaty. Jest to rzeka wykorzystywana gospodarczo - w jej biegu są liczne elektrownie 

wodne a także turystycznie – stanowi popularny szlak kajakowy. 

Wierzyca został objęta monitoringiem prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Gdańsku  w roku 2005. W powstałym raporcie z badań  można przeczytać:  

„…W wi ększości punktów kontrolnych wody Wierzycy były zadowalającej jakości - III 

klasa, jedynie w Sarnowych ich jakość odpowiadała IV klasie. Charakteryzowały się one 

wysokim natlenieniem (70-80%), niskim poziomem rozpuszczonych substancji mineralnych, 

fosforu, związków azotu, fluorków, metali i zawiesiny ogólnej. Okresowy spadek natlenienia 

wody notowano powyżej Grabowa (do 48%) i w Sarnowych (do 33%). W wodach rzeki nie 

wykryto chromu, wolnych cyjanków, pestycydów chloroorganicznych. Niewielkie ilości 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oznaczono tylko w Zapowiedniku i 

Sarnowach. Poziom fenoli lotnych świadczył o dobrej jakości wód. O jakości wód Wierzycy 

decydował najczęściej poziom substancji organicznych, fosforanów, azotu ogólnego 

Kjeldahla, azotynów, selenu, baru, bakterii coli typu fekalnego oraz skład organizmów 

fitoplanktonu i peryfitonu. W części punktów kontrolnych na ocenę miały wpływ również 

pojedyncze stężenia kadmu, arsenu i manganu. Niezadowalający poziom materii organicznej 

występował najczęściej poniżej Gniewu (33% stężeń). Wysokie stężenia fosforanów 

utrzymywały się najdłużej w Sarnowych (32%) i Nowej Kiszewie (25%). Wysoka zawartość 

chlorofilu ”a” cechowała wody powyżej i poniżej Jeziora Wierzysko. Niezadowalająca 

jakością sanitarną odznaczały się wody powyżej Jeziora Wierzysko i dolnego odcinka rzeki: 

od punktu powyżej Starogardu Gdańskiego do ujścia. Udział wyników IV-klasowych wynosił 
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tu od 17 do 67%. Najgorszą jakością wyróżniały się wody poniżej Starogardu Gdańskiego i 

poniżej Gniewu. Skład makrobezkręgowców bentosowych oznaczony powyżej Jeziora 

Wierzysko potwierdził zadowalającą jakość wód…” 

Na załączonym poniżej rysunku przedstawiono przebieg rzeki Wierzycy wraz z punktami 

kontrolnymi, w których był prowadzony monitoring. Dla potrzeb niniejszego opracowania 

najbardziej miarodajny jest punkt nr 7 „Wierzyca w Jaroszewach” . Zgodnie z wynikami 

badań (tab. nr 5) czystość wód w tym punkcie została przyporządkowana do III  klasy 

czystości zgodnie z klasyfikacją z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 

2004r. W sprawie klasyfikacji dla reprezentowania stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych, sposobu prowadzenie monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i 

prezentacji stanu tych wód. (Dz.U. nr 32 poz. 284). W tab. nr 6 natomiast zostały 

zaprezentowane szczegółowe wyniki badań kilku monitorowanych parametrów.   

 

Tabela 6. Klasy czystości wód w poszczególnych punktach pomiarowych rzeki Wierzycy - ”Raport o 
stanie środowiska województwa Pomorskiego w  2005roku” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 
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Tabela 7. Wyniki oznaczeń monitorowanych parametrów w poszczególnych punktach pomiarowych rzeki 
Wierzycy - ”Raport o stanie środowiska województwa Pomorskiego w 2005 roku” opracowany przez  
WIO Ś w Gdańsku 
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Rysunek 3. Fragment opracowania ”Raport o stanie środowiska województwa Pomorskiego w 2005roku” 
przygotowany przez  WIOŚ w Gdańsku. Mapa przedstawia rzekę Wierzyce wraz z punktami w których 
był prowadzony monitoring. 
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3.2   Stan powietrza atmosferycznego 
 
Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach swojej statutowej 

działalności ogłasza raz do roku dokument pod nazwą „Ocena roczna jakości powietrza w 

woj. Pomorskim”. Dokument ten stanowi podsumowanie badań jakości powietrza 

prowadzonych przez: WIOŚ, ARMAAG, WSSE oraz IMGW.  Uzyskane wyniki są następnie 

porównywane z  ustalonymi poziomami dopuszczalnymi, docelowymi i długoterminowymi i 

na tej podstawie następuje klasyfikacja jakości powietrza w poszczególnych Stefach woj. 

Pomorskiego. Na terenie powiatu starogardzkiego znajduje się 5 stacji pomiarowych. Trzy 

stacje eksploatuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, po jednej - Wojewódzka 

Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. 

Najbliżej rozpatrywanego obszaru znajdują się stacje pomiarowa w gminie Zblewo (ok. 10 

km od oczyszczalni ścieków w Pogódkach) 

W 2009 roku prawie wszystkie stacje wykonały pomiary w zakresie: dwutlenku siarki (SO2), 

dwutlenku azotu (NO2)  oraz benzenu a stacje pomiarowe WSSE dodatkowo określiły ilo ść 

pyłu zawieszonego PM10. Wyciąg z raportu WIOŚ dot. uzyskanych danych został 

przedstawiony poniżej. 

Tabela 8. Wyniki oznaczeń stężenia SO2 w powietrzu - „Ocena roczna jakości powietrza w woj. 
Pomorskim za rok 2009” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 

 
Objaśnienia 
1)  klasyfikacja ze względu na ochronę zdrowia z uwzględnieniem średnich: 1h i 24h 
2) klasyfikacja ze względu na ochronę roślin z uwzględnieniem stężeń rocznych 

 

Tabela 9. Wyniki oznaczeń NO2 w powietrzu - „Ocena roczna jakości powietrza w woj. Pomorskim za rok 
2009” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 

 
Objaśnienia 
1)  klasyfikacja ze względu na ochronę zdrowia z uwzględnieniem średnich: rocznych i 1h 
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Tabela 10. Wyniki oznaczeń benzenu w powietrzu - „Ocena roczna jakości powietrza w woj. Pomorskim 
za rok 2009” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 

 

 

Tabela 11. Wyniki oznaczeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - „Ocena roczna jakości powietrza w 
woj. Pomorskim za rok 2008” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 

 
Objaśnienia 
1)  klasyfikacja z uwzględnieniem średnich: rocznych i 1h 

 
Jak wynika  z analizy danych pomiarowych przedstawionych w tabelach 10-13 oraz kryteriów 

zawartych w tabeli nr 14 Stan powietrza atmosferycznego na omawianym obszarze jest 

bardzo dobry w zakresie badanych wskaźników. Średnioroczne stężenia SO2, NO2 oraz 

benzenu są znacznie poniżej przewidzianych normy. W zakresie pyłu zawieszonego P10 w 

2009r. doszło do przekroczenia maksymalnych stężeń dobowych przy zachowaniu stężeń 

średniorocznych poniżej dopuszczalnych norm. Przekroczenie zostało odnotowane w 

obydwóch stacjach WSSE i POLPHARMY badających ten parametr – obie zlokalizowane są 

w mieście Starogard Gdański. Prawdopodobna przyczyną wystąpienia przekroczeń jest duży 

udział indywidualnych węgłowych źródeł ciepła zainstalowanych w zabudowie ścisłego 

centrum Starogardu Gdańskiego. Mając na uwadze powyższe wielce prawdopodobne jest, że 

sytuacja podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego P10 ogranicza się tylko do miasta 

Starogardu Gdańskiego i nie jest charakterystyczna dla całego rozpatrywanego obszaru.       
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Tabela 12. Obowiązujące normy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń- „Ocena roczna jakości powietrza 
w woj. Pomorskim za rok 2009” opracowany przez  WIOŚ w Gdańsku 
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3.3   Obszary podlegające ochronie 
Przedmiotowe zadanie w głównej mierze składa się z prac zanikowych – wykonania 

wykopów, posadowienia rurociągów i odtworzenia powierzchni. Jedynymi elementami trwale 

zajmującymi powierzchnię będą wydzielone i ogrodzone przepompownie oraz  projektowana 

rozbudowa oczyszczalni ścieków. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na 

terenach zagospodarowanych wzdłuż dróg, zabudowy mieszkaniowej, terenów rolnych, 

zadrzewionych oraz na terenie istniejącej oczyszczalni. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 

Wierzycy - Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – symbol PLH220048– Dolina Wierzycy 

(projektowany). 

W pobliżu projektowanej inwestycji znajdują się  obszary chronione: 

Rezerwat przyrody „Brzęczek” oddalony ok. 160m od projektowanego kolektora kanalizacji 

sanitarnej. Rezerwat Leśny Brzęczek obejmuje ochroną zbiorowiska żyznej i kwanej buczyny 

pomorskiej z okazałym 150-letnim drzewostanem. Są tu stanowiska rzadkich i chronionych 

roślin naczyniowych 

Obszar PLH220048 Dolina Wierzycy 

Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między jazem w 

Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter 

podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się w 

otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. W odcinkach basenowych doliny występują 

m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku przełomowym - pasy łęgu 

nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu subatlantyckiego na stromych 

zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach zagospodarowania przez człowieka 

(m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie leśne i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty 

roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. 

Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa się występowanie 12 siedlisk programu 

Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno roślin, m.in. leńec 

bezpodkwiatkowy (była stąd podawana jeszcze w końcu XX w. także sklanica torfowiskowa), 

jak i zwierząt. 

Wierzyca jest stosunkowo niewielką rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj 

silne populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i 

głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej 

stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków 

ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, 
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strzebli potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu. Występują tu także stabilne 

populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra. 

Główne zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie ostoi to: 

• zabudowa hydrotechniczna rzeki 

• planowana budowa elektrowni wodnej 

• plany regulacji rzek 

• zanieczyszczenia wody 

• intensywna gospodarka leśna i rolna 

• chemizacja 

• zabudowa przy krawędzi doliny 

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały 

charakter odwracalny oraz występować będą w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane 

będą prowadzone etapami. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w 

środowisku. Po zakończeniu budowy, teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do 

stanu przed budową. 

Potencjalny obszar PLB220009 Bory Tucholskie 

Obszar obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza południowo-pomorskiego. 

Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą 

licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. 

Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Jest to typowy obszar 

młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Sieć wodna jest silnie rozwinięta 

(wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi 

dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca.   

Największymi zagrożeniami dla obszaru są : Eksploatacja torfu, kredy, piasku; zmiany 

stosunków wodnych, zagrożenie eutrofizacją siedlisk oligotroficznych; presja turystyczna, 

zabudowa letniskowa, zabudowa rozproszona, kłusownictwo, drapieżnictwo ze strony norki 

amerykańskiej, odpady, ścieki, zanieczyszczenie wód, zakładanie upraw plantacyjnych 

(borówka amerykańska). 

Pozostałe obszary Natura 2000 pozostają w znacznej odległości od planowanej inwestycji, 

tym samym pozostaną poza zasięgiem wpływów projektowanej kanalizacji zarówno na etapie 

jej budowy jak i funkcjonowania. 

Pomniki przyrody   w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: są to pojedyncze 

twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 
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przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 

drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 

jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Najbliżej przedmiotowej inwestycji znajduje się 26 obiektów uznanych za pomniki przyrody: 

L.p. Rodzaj Gatunek Obwód 
(m) 

Nr 
rejestru 

Data powołania 

1. 
drzewo 

dąb 
szypułkowy 4,50 

24 
1955-01-24 

2. głaz   9,75 25 1955-01-31 
3. głaz   2,45 26 1955-01-31 
4. głaz   9,25 27 1955-01-31 
5. głaz   5,50 28 1955-01-31 
6. głaz   8,90 29 1955-01-31 
7. głaz   6,90 30 1955-01-24 
8. grupa 

głazów   5,70 
 
374 1979-04-20 

9. 
drzewo 

dąb 
szypułkowy 4,55 

 
375 1979-04-20 

10. 

grupa 
drzew 

4 buki 
pospolite 
 

3,60 
3,60 
2,50 
2,45 

376 

1979-04-20 
11. 

drzewo 
lipa 
drobnolistna 4,40 

 
377 1979-04-20 

12. drzewo buk pospolity 2,20 379 1979-04-20 
13. 

drzewo 
dąb 
szypułkowy 2,80 

 
380 1979-04-20 

14. 
drzewo 

modrzew 
europejski 2,12 

 
543 1986-11-25 

15. 
drzewo 

kasztanowiec 
biały 3,05 

 
706 1989-06-12 

16. 
drzewo 

lipa 
drobnolistna 4,20 

 
707 1989-06-12 

17. 

grupa 
drzew 

 4 brzozy 
brodawkowate 
 

2,10 
2,30 
2,25 
2,20 

708 

1989-06-12 
18. drzewo jesion wyniosły 3,20 709 1989-06-12 
19. głaz   8,50 748 1989-06-12 
20. drzewo buk pospolity 3,05 890 1993-06-04 
21. drzewo buk pospolity 4,00 891 1993-06-04 
22. drzewo buk pospolity 3,05 892 1993-06-04 
23. drzewo buk pospolity 3,03 893 1993-06-04 
24. drzewo buk pospolity 4,00 894 1993-06-04 
25. głaz   6,20 153 1966-12-31 
26. głaz   6,50 154 1966-12-31 
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4.  OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPO ŚREDNIM ZASI ĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PLANOW ANEGO PRZEDSIĘWZI ĘCIA ZABYTKÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYT KÓW I OPIECE 

NAD ZABYTKAMI  
  

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 

części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 

świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie zależy w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; dzielimy 

na: 

• Zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości,  

• Zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych,  

• Zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 

lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z 

nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo 

zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Na podstawie art. 8 rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Powiat starogardzki posiada liczne i cenne obiekty zabytkowe, poniżej przedstawiono wykaz 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego i znajdujących się 

najbliżej rozpatrywanego obszaru: 

� kościół parafialny p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie jedyny 

zachowany na Kociewiu późnośredniowiecznym, drewnianym kościołem. Świątynia p.w. 

św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza powstała w ciągu XV i XVI stulecia. 

Niewystarczający na bieżące potrzeby i nie odpowiadający aktualnym gustom kościół 

był 5-krotnie przebudowywany: w roku 1687 rozbudowano wieżę, w roku 1735 znacznie 

wydłużono prezbiterium, w latach 1885-89 dokonano zmiany wystroju wnętrza, 

w roku 1897 zastąpiono leżące na głazach przyciesia podmurówką z czerwonej cegły, 

a w 1903 wytynkowano od środka ściany kościoła, niszcząc stare polichromie. Dachówka 

pokrywająca obecnie świątynię zastąpiła w roku 1928 stosowane wcześniej gonty. 

Wreszcie ogołocony z wyposażenia i zbezczeszczony przez hitlerowców kościół 

przeszedł gruntowną renowację poprzedzoną skrupulatnymi badaniami w roku 1960. 

Szczególnie dotkliwą stratą było zniszczenie przez Niemców w roku 1940 

obu zabytkowych dzwonów - gotyckiego z roku około 1300 i renesansowego, gdańskiej 
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roboty, z 1641 roku. Okazale prezentuje się ołtarz główny z figurą Madonny. Pierwotnie 

w centrum ołtarza znajdował się obraz patronów kościoła św. Szymona i Judy Tadeusza. 

Z kolei najstarszym zabytkiem jest granitowa kropielnica pamiętająca jeszcze XIV wiek. 

Warto zwrócić uwagę na umieszczony w jednym z południowych okien herbowy 

witrażyk z rakiem, inicjałami T.K. oraz datą 1603, 

� późnogotycki kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła w Obozinie, 

� kościół parafialny p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach wybudowany w roku 

1714 kościół barokowy. Powstał on na miejscu rozebranego XIII - wiecznego kościoła 

cysterskiego. Całe wyposażenie pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku., 

� kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Skarszewach 

przy ul. Ks. Ściegiennego 3. Skarszewska fara powstawała przez ponad 200 lat. 

Jej budowę zapoczątkowali w roku 1274 właściciele miasta - joannici. Po wybudowaniu 

prezbiterium, nawy głównej i wieży, przerwane w roku 1370 prace wznowiono 

na przełomie XV i XVI wieku, dobudowując nawy boczne i kaplicę od strony 

południowej kościoła. Ostatnia przebudowa wykonana została w 1868 roku. Bogate 

wyposażenie kościoła, na które składa się 8 ołtarzy, ambona, chrzcielnica oraz kilka 

ciekawych obrazów jest barokowe i rokokowe. Fundatorem głównego ołtarza był tutejszy 

proboszcz w latach 1733-34, późniejszy biskup warmiński i dyplomata Adam Grabowski. 

Był on bardzo barwną postacią, której zawdzięczamy między innymi odkrycie rękopisu 

kroniki Galia Anonima i jej pierwsze wydanie drukiem. Warto zwrócić uwagę 

także na usytuowaną na ścianie szczytowej figurę św. Jana Nepomucena pochodzącą 

z połowy XVIII wieku. 

� kościół ewangelicki p.w. św. Maksymiliana w Skarszewach wzniesiony w latach 1879-

1881 na południe od murów miejskich. Po wojnie nieczynny, przez wiele lat użytkowany 

był jako magazyn, od kilku lat stanowi kościół filialny miejscowej parafii. Jest to typowa 

dla końca XIX wieku budowla z czerwonej cegły o neogotyckim kształcie,  

� kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena w miejscowości Godziszewo 

przy ul. Tczewskiej - wybudowany w 1748 r. barokowy kościół. Prawie cały wystrój 

pochodzi z lat 1750-1760. Jedynym zabytkiem przeniesionym ze starego kościoła 

jest znajdujący się w kruchcie późnorenesansowy nagrobek podkomorzego pomorskiego 

i kasztelana elbląskiego Jana Wiesiołowskiego oraz jego żony Justyny z Branickich, 

� zespół średniowiecznych obwarowań miejskich – ciąg wschodni i południowy 

w Skarszewach przy ul. Rzecznej, Ogrodowej, Zduńskiej i Szkolnej, Mury miejskie 

i fragmenty baszt obronnych zachowały się w południowej i wschodniej części miasta. 
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Pierwsze umocnienia miejskie powstały jeszcze w czasach joannickich, a kamienno-

ceglane mury, których fragmenty są widoczne do dziś, zaczęli wznosić Krzyżacy w 

1370 roku. Po rozbudowie w XV stuleciu ówczesne miasto opasane było murami 

o grubości do 2 m i wysokości 8 m, wzmocnione 22 basztami i 3 bramami miejskimi. 

Całość otaczały ponadto mokradła, rzeka Wietcisą i fosa miejska. Część baszt 

wykorzystywana była także do celów innych niż obronne. Przykładem może być 

stosunkowo dobrze zachowana Baszta Skazańców usytuowana w południowo-wschodnim 

narożniku murów. Tu właśnie przetrzymywani byli skazańcy i wykonywano wyroki 

śmierci. 

� zamek joannitów, w Skarszewach, przy ul. Zamkowej 1, obecnie siedziba Gminnego 

Ośrodka Kultury w Skarszewach (z dawnego zamku pozostały oryginalne piwnice) 

zlokalizowany w północno-zachodniej części Starego Miasta, na naturalnym półwyspie 

opływanym przez Wietcisę. Jest to jedyny joannicki i jeden z najstarszych na Pomorzu 

Gdańskim zamków. Dawny zespół zamkowy składał się z trzech budowli - zamku 

wysokiego, zamku średniego zwanego także kamienicą oraz budynku gospodarczego. 

Całość otoczona była niegdyś murami, a od miasta oddzielała je głęboka fosa. Pod ziemią 

podobno istniało połączenie zamku wysokiego z pobliską farą. Pełniący do roku 1772 rolę 

rezydencji starostów skarszewskich zamek wysoki został zamieniony przez prusaków 

na magazyn solny, a później na dom mieszkalny. Drugie piętro zamku zostało 

zlikwidowane podczas odbudowy po szwedzkim "potopie", natomiast częściowo 

zniszczone baszty oraz fosa przetrwały do początków XIX wieku. Drugi z budynków 

zamkowych - tzw. kamienica lub zamek średni przez długie lata wykorzystywany 

był jako siedziba administracji starościńskiej, archiwum i sąd. W XX wieku na jego 

fundamentach usytuowano bezstylowy budynek pełniący obecnie funkcję mieszkalną 

i gastronomiczną. Trzeci z kolei budynek, stanowiący pierwotnie pomieszczenia 

gospodarcze, został rozebrany w XIX stuleciu. 

� ratusz – obecnie dom mieszkalny w Skarszewach przy Placu Generała Hallera 14 i 15 

(dawniej Plac 8 Marca), 

� kaplica cmentarna w Skarszewach, przy ul. Kościuszki, 

� dwór w Pogódkach, przy ul. Jeziornej 12, 

� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 8 (dawniej Plac 8 Marca), 

� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 9 (dawniej Plac 8 Marca), 

� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 10 (dawniej Plac 8 Marca), 

� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 11 (dawniej Plac 8 Marca), 
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� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 12 (dawniej Plac 8 Marca), 

� dom w Skarszewach, przy Placu Generała Hallera 13 (dawniej Plac 8 Marca), 

� układ urbanistyczny miasta Skarszewy, 

� kościół ewangelicki z cmentarzem w Pogódkach, przy ul. Sambora, 

� cmentarz żydowski w Skarszewach-Bączku, 

� zespół dworsko-parkowy (dwór, park) w Zapowiedniku, 

� zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w miejscowości Bolesławowo (park, dwór, 

mieszkalny budynek podworski, obora, owczarnia, kuźnia-stolarnia, budynek inwentarski, 

budynek obecnych warsztatów szkolnych, stodoła, chlewnia, magazyn zbożowy, 

gorzelnia, wieża ciśnień, lodownia), 

� zespół dworsko-parkowy z częścią folwarku (dwór, magazyn zbożowy, stajnia, magazyn 

(dawniej kościół), park) w Bączku. 

Na terenie gminy Skarszewy ochroną konserwatorską objęto szereg obiektów 

architektonicznych o wartościach kulturowych: 

Lp. Miejscowość Nr decyzji 
konserwatorskiej 

Rodzaj 
stanowiska 

Chronologia 

1. Junkrowy 84 
z dnia 8.01.1970 

grodzisko wczesne średniowiecze 

2. Pogódki 108 
z dnia 25.11.1970 

grodzisko wczesne średniowiecze 

3. Pogódki 162 
z dnia 21.11.1971 

osada otwarta późne średniowiecze 

4. Obozin 163 
z dnia 21.11.1971 

kurhan kamienny - 

5. Malary 186 
z dnia 17.12.1971 

cment. płaskie wczesna epoka żelaza 

6. Malary 187 
z dnia 17.12.1971 

osada otwarta wczesna epoka żelaza 

7. Więckowy 226 
z dnia 5.12.1972 

cment. płaskie wczesna epoka żelaza 

8. Kamierowo 315 
z dnia 6.12.1976 

cment. płaskie wczesna epoka żelaza 

9. Obozin 326 
z dnia 8.12.1977 

osada otwarta 
(st.7) 

wczesna epoka żelaza 

9. Obozin 327 
z dnia 8.12.1977 

osada otwarta 
(st.8) 

wczesna epoka żelaza 

10. Szczodrowo 328 
z dnia 8.12.1977 

osada otwarta wczesna epoka żelaza 
okr. średn. 

11. Godziszewo 329 
z dnia 9.12.1977 

cment. płaskie wczesna epoka żelaza 

13. Skarszewy 385 
z dnia 6.07.1993 

zamek średniowiecze 

 



Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą 
zabudowę tej miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy 

 

 
54 

Z uwagi na swoja lokalizacje wszystkie zidentyfikowane zabytki są poza zasięgiem wpływu 

planowanego przedsięwzięcia. 

5.  OPIS  PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
 
Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Pogódki i Koźmin 

poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków w 

Pogódkach. W ramach inwestycji do sieci podłączone zostaną działki, poprzez przykanaliki 

których liczba w docelowo wyniesie: 156. Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli nr 4 w 

wyniku realizacji zadania ze ścieków zostaną usunięte dodatkowo następujące 

zanieczyszczenia (w stosunku dobowym): 

• węgiel wyrażony w BZT5  - 121,6 kgO2/d 

• węgiel wyrażony w ChZT -  223,6 kgO2/d 

• zawiesina ogólna   - 98,6 kg/d 

 

Jak wynika z prowadzonych obserwacji ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni w 

Skarszewach wozami asenizacyjnymi oraz średniego zużycia wody przez odbiorców, jedynie 

średnio 25% wytworzonych ścieków jest dostarczane do oczyszczalni.  

W związku z powyższym należy przyjąć, że odstąpienie od realizacji przedmiotowego 

projektu spowoduje dzienna emisję zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych na poziomie: 

• węgiel wyrażony w BZT5  - 91,2 kg O2/d 

• węgiel wyrażony w ChZT - 167,7 kg O2/d 

• zawiesina ogólna   - 73,95 kg/d 

6.  OPIS PLANOWANYCH WARIANTÓW    
 
Na etapie uzgadniania koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej aglomeracji Pogódki 

rozważane były różne warianty organizacyjne uregulowania gospodarki ściekowej na 

przedmiotowym ternie. Wyselekcjonowano i poddano analizie następujące warianty: 

 
Wariant zerowy przewiduje: 

• Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia tj. budowy oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej spowoduje dyskomfort mieszkańców, zanieczyszczenie gleby, wód 

poziemnych i powietrza, którego powodem są istniejące nieszczelne szamba. Brak 
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centralnego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków tworzy realne 

zagrożenie dla pokładów wody pitnej oraz przyczynia się do nieustannej degradacji 

środowisk. 

 
Wariant I przewiduje: 

• Wariant ten zakłada budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie takie 

nie znajduje jednak uzasadnienia pod względem ekonomicznym, ponadto nie daje 

pełnej kontroli nad migracją zanieczyszczeń. 

 
Wariant II przewiduje: 

• Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogódki. 

• Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogódki. 

• Budowa kolektora przesyłowego z miejscowości Koźmin pod planowaną budowę 

systemu kanalizacyjnego w tej miejscowości. 

• Budowę 5 przepompowni lokalnych i jednej głównej zlokalizowanej przy 

oczyszczalni ścieków. 

• W indywidualnych przypadkach przewiduje się zastosowanie przepompowni 

przydomowych. 

 
Wariant III przewiduje: 

• Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogódki. 

• Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kożmin. 

• Budowa kolektora przesyłowego do miejscowości Koźmin. 

• Budowę 4 przepompowni lokalnych i jednej głównej. 

• W indywidualnych przypadkach przewiduje się zastosowanie przepompowni 

przydomowych. 

 
Budowa oczyszczalni ścieków w oparciu o planowaną technologię SBR oraz systemu sieci 

kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę warunków życia mieszkańców, wpłynie na poprawę 

stanu czystości środowiska, ograniczy jego degradację, a także stworzy nowe perspektywy, co 

wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Wyeliminowane zostaną niekorzystne zjawiska 

migracji zanieczyszczeń do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Po analizie wszystkich wariantów pod kątem przyrodniczym, społecznym i inwestorskim dla 

rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Pogódki jako najkorzystniejszy wybrano 

wariant II. 
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7.  OPIS ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU SKIEROWANEGO DO 

REALIZACJI  

7.1  Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze 
7.1.1  Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 
 

Kanalizacja sanitarna 

Prace związane z układaniem sieci kanalizacyjnej będą prowadzone w otwartych wykopach. 

Z uwagi na brak szczegółowego rozpoznania geologicznego terenu na całej długości sieci 

kanalizacyjne oraz na fakt, iż w niektórych miejscach podczas montażu sieci grawitacyjnej 

głębokość wykopu może przekroczeń 2 m, nie można wykluczyć konieczności dokonania 

odwodnień wykopów. 

W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów, dopuszcza się wprowadzanie 

wody z wykopów do środowiska bez oczyszczenia jedynie w przypadku, gdy wykonane 

analizy potwierdzą, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić 

do środowiska1. W innych przypadkach wody takie muszą zostać przed wprowadzeniem do 

środowiska oczyszczone. 

Z uwagi na liniowy charakter prac odwodnienia zostaną wykonane krótkimi odcinkami 

(maks. 50m) za pomocą igłofiltrów. Urządzenia odwadniające zostaną zainstalowane po 

wykonaniu odwiertów sondażowych. Rury odwadniające zakończone filtrami zostaną 

umieszczone w ziemi dookoła projektowanego wykopu na głębokość nie przekraczającą 1m 

poniżej dna projektowanego wykopu. Pompowanie wód zostanie rozpoczęte do 3 dni przed 

rozpoczęciem prac ziemnych. Rzeczywisty czas pompowania zostanie ustalony na podstawie 

informacji o aktualnym poziomie wód gruntowych. Przed otworzeniem wykopu wszelkie 

prace przygotowawcze, łącznie z dowiezieniem niezbędnych materiałów na plac budowy 

zostaną zakończone w celu maksymalnego skrócenia czasu prowadzenia prac montażowych i 

jak najszybszego zamknięcia wykopu. Pompowanie będzie kończone stopniowo maksymalnie 

do dwóch dni po zakończeniu prac, w celu zachowania stabilności gruntów sąsiednich. 

Pochodząca z odwodnienia woda zostanie odprowadzona do drożnych rowów 

melioracyjnych, a w przypadku ich braku, zostanie rozprowadzona na terenach sąsiednich w 

sposób nie powodujący lokalnych podtopień i innych szkód w środowisku. Po zakończeniu 

prac pompowych kolumny filtracyjne zostaną usunięte a otwory zasypane żwirem 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U.06.137.984) 
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niegranulowanym. Zasięg leja depresyjnego będzie zależał od koniecznego obniżenia 

poziomu wód gruntowych, jednak nie będzie większy niż kilka metrów od miejsca 

wwiercenia kolumn filtracyjnych. Z uwagi na krótkotrwały okres prowadzenia odwodnienia 

(w sumie na jednym odcinku nie dłużej niż 7 dni) nie przewiduje się możliwości 

jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania prowadzonych prac.         

Planowane prace ziemne i budowlane mają charakter czasowy, ale wymagają korzystania  

z mechanicznego sprzętu budowlanego. Sytuacje takie traktowane są jako awaryjne i w celu 

ich uniknięcia wykonawca zobligowany zostanie do stosowania sprawnego technicznie 

sprzętu, zachowania szczególnej ostrożności w trakcie nalewania i przelewania paliw i innych 

substancji ropopochodnych oraz zapewnienia dostępu do odpowiednich sorbentów, które 

będzie można zastosować w celu neutralizacji potencjalnych skażeń.  

 

Oczyszczalnia ścieków 

Budowa oczyszczalni ścieków będzie związana z koniecznością prowadzenia prac ziemnych 

w celu wykonania fundamentów pod obiekty technologiczne i reaktory biologiczne, 

umieszczenia zbiorników retencyjnych ścieków oraz ułożenia przewodów i rurociągów 

spinających poszczególne elementy oczyszczalni. W związku z niskim poziomem wód 

gruntowych koniecznym będzie wykonanie odwodnień. 

Prace hydrologiczne powinny zostać zetapowane. w etapie I należy wykonać dwa otwory 

studzienne usytuowane przy wschodniej części projektowanego wykopu (ze względu na 

pobliże rzeki i rowu rozpoznają miejsce o najtrudniejszych warunkach odwodnienia). 

Następnie należy wykonać próbne pompowania w celu weryfikacji założonego 

współczynnika filtracji i stwierdzić rzeczywiste współdziałanie studzien.  

W trakcie etapu nr II należy przystąpić do prowadzenia właściwego odwodnienia. Ogólne 

warunki prowadzenia prac pozostają identyczne jak dla przypadku opisanej powyżej budowy 

sieci kanalizacyjnej. Woda pochodząca z odwodnienia zostanie odprowadzona do rowu 

przebiegającego w pobliżu oczyszczalni ścieków.  

W trakcie prowadzenia prac odwadniających może dojść do naruszenia stosunków wodnych, 

jednakże uwagi na położenie w silnie drenującej dolinie rzecznej oraz przy niewielkim 

zakresie odwadniania, zjawisko to będzie miało niewielki zasięg i całkowicie odwracalne 

skutki.     

Wykorzystując przedstawione w tab. nr 5 dane oszacowano przyrost wielkości ładunku 

zanieczyszczeń zrzucanych do rzeki, który nastąpi w wyniku realizacji inwestycji. 
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Tabela 13. Przyrost ilości ładunków zanieczyszczeń przenoszonych rzeką Wierzycą spowodowany budową 
oczyszczalni ścieków w Pogódkach 

wskaźnik jednostka Wielkość ładunku 

BZT5** kg O2/rok 1825 
ChZT** kg O2/rok 9125 
Zawiesina 
ogólna** 

kg/rok 2555 

 

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki 

Wierzycy nie spowoduje znacznego pogorszenia jej stanu. Ilość zrzuconych zanieczyszczeń 

nie spowoduje zmiany klasyfikacji rzeki zarówno według brzmienia przepisów z roku 2004 

jak również zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 

sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz.U. nr 162 poz. 1008), nawet w miejscu zrzutu ścieków 

oczyszczonych.   

 

7.1.2  Oddziaływanie na powietrze 
 

Szczegółowy opis prowadzonych prac i późniejszej eksploatacji  inwestycji na stan powietrza 

atmosferycznego został opisany w punkcie 3.3.1 i 3.3.2  niniejszego raportu. 

Niewielka emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów, przenoszeniem mas 

ziemnych oraz spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych  wystąpi na etapie 

prowadzenia prac i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego.  

Sieć kanalizacyjna została zoptymalizowana pod kątem przepływów w taki sposób aby ścieki 

nie zalegały i nie występowało ich zagniwanie. Przepompownie zostały wyposażone w dwie 

pompy pracujące naprzemiennie – umożliwiło to zmniejszenie pojemności retencyjnej 

zbiorników i umożliwia szybki transport ścieków bez ich zbędnego przetrzymywania. 

Przepompownie zostały zaprojektowane jako bezskratkowe, co dodatkowo ograniczyło 

emisję do powietrza i konieczność częstego serwisu.   W związku z powyższym w jedynym 

miejscu gdzie ścieki mogą mieć kontakt z powietrzem  - w studniach rewizyjnych i 

przepompowniach – przy zachowaniu odpowiedniej staranności wykonania tych elementów  

nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń w tym związków złowonnych.  

Podczas pracy oczyszczalni będzie zachodziła bardzo ograniczona emisja substancji 

gazowych (CO2, NH3, H2S) oraz substancji złowonnych. Z uwagi na hermetyzacją 

zbiorników reaktorów i rurociągów emisja będzie odbywała się tylko przez odpowiednio 
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wyniesione kominki wentylacyjne, dodatkowo zabezpieczone filtrami biologicznymi. W 

związku z powyższym niewielka ilość emitowanych substancji gazowych będzie ulegała 

rozcieńczeniu do poziomu tła jeszcze w granicach działki oczyszczalni.  

 

7.1.3  Oddziaływanie na zdrowie ludzi 
 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi mogą mieć następujące elementy związane z budową i 

eksploatacja przedsięwzięcia: 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym mikrobiologicznych 

• emisja zanieczyszczeń do środowiska wodnego 

• emisja hałasu 

 

Emisja do powietrza 

Emisja do powietrza związana z budowa inwestycji będzie niewielka, krótkookresowa, nie 

będzie źródłem uciążliwości i nie będzie miała wpływu na zdrowe ludzi. 

Na etapie eksploatacji, emisja do powietrza zostanie prawie całkowicie ograniczona 
przez zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych.  

W ramach procesu oczyszczania ścieków przewidziane zostało maksymalne 

zhermetyzowanie procesu oczyszczania oraz transportu odseparowanych zanieczyszczeń. 

Zastosowanie wentylacji obiektów technologicznych z pomocą wyniesionych kominków 

wentylacyjnych z filtrami biologicznymi całkowicie zlikwidowało możliwość tworzenie się 

aerozoli i wystąpienia jakiegokolwiek skażenia mikrobiologicznego. Przyjęto proces 

wielodniowej stabilizacji tlenowej osadów nadmiernych w zamkniętym hermetycznym 

zbiorniku, co spowoduje ich sterylizacje i zabicie jaj pasożytów. Zaprojektowano 

mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych na prasie, która będzie zlokalizowana w 

zamkniętym pomieszczeniu. Odwodnione osady będą automatycznie za pomocą przenośnika 

transportowane na przyczepę, która zostanie ustawiona w zadaszonym i częściowo 

zamkniętym pomieszczeniu.  Zintegrowane urządzenie do separacji piasku i skratek będzie 

zabudowane w budynku technologicznym. Usunięte skratki będą automatycznie przenoszone 

do specjalnego pojemnika (także wewnątrz budynku), który będzie regularnie opróżniany. 

Skratki gromadzone w pojemniku będą okresowo higienizowany za pomocą wapna 

chlorowanego.  

W związku z powyższym eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni nie będzie 

związana z jakimkolwiek zagrożeniem dla zdrowia ludzi poprzez emisje zanieczyszczeń 

do powietrza.  
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Emisja do środowiska wodnego 

Zarówno na etapie budowy jak tez eksploatacji przedmiotowej inwestycji ograniczono do 

minimum możliwość skażenia wód powierzchniowych jak też podziemnych. Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków będzie wprawdzie związana z emisją dodatkowych zanieczyszczeń do 

wód rzeki Wierzycy, ale spowoduje to tylko kilkuprocentowy wzrost zanieczyszczeń w 

miejscu zrzutu ścieków oczyszczonych i nie wpłynie nawet tam na zmianę klasy czystości 

wód.  

Konieczność odwodnienia wykopów na etapie prowadzenia prac budowlanych spowoduje 

wytworzenie tymczasowych lejów depresyjnych o promieniu kilku metrów i nie przyczyni się 

do stałego zachwiania stosunków wodnych, nie zachodzi więc możliwość jakiegokolwiek 

wpływu na zasoby wody przeznaczone dla ludzi. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż w wyniku realizacji inwestycji nie zachodzi 

prawdopodobieństwo wpływu na zdrowie ludzi poprzez zanieczyszczenie wód podziemnych i 

powierzchniowych.   

 

Emisja hałasu 

Poziom i natężenie dopuszczalnego hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Zgodnie z określonymi w dokumencie normami 

poziom hałasu dla zabudowy jednorodzinnej (zabudowa znajdująca się w pobliżu 

oczyszczalni i najczęściej na trasie kanalizacji) wynosi odpowiednio: 

• dla pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie następującym) – LAeqdop=50 dB, 

• dla pory nocy (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) – 

LAeqdop=40 dB 

 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpią uciążliwości  akustyczne i wibracje 

związane z pracą samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych, których zasięg 

oddziaływania ogranicza się do promienia 100m od miejsca prowadzenia prac. Z uwagi na 

logarytmiczny charakter propagacji natężenia dźwięku nie przewiduje się aby dopuszczalna 

dla pory dziennej norma natężenia hałasu na poziomie 50 dB została przekroczona w 8 

godzinnym okresie odniesienia.   

Czasowy charakter wibracji powodowanych ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego 

przekazywanych przez podłoże na budynki oraz ich charakterystyczna amplituda na ogół nie 
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powodują zagrożenia dla jego konstrukcji, wiec nie ma powodu przypuszczać możliwości 

wystąpienia zagrożenia dla konstrukcji budynków zlokalizowanych w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac. 

Jedynym elementem sieci kanalizacyjnej, który może być źródłem hałasu w trakcie 

eksploatacji są przepompownie. Jednakże w rozpatrywanym przypadku zastosowano pompy 

zatapialne umieszczone w podpowierzchniowych zbiornikach, co gwarantuje brak 

przekroczeń norm hałasu dla  pory nocnej poza granicą terenu przepompowni. Najbliżej 

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana jest przepompownia sieciowa nr P1 – ok. 10m, od 

zabudowy mieszkalnej. Praca pomp przepompowni z takiej odległości jest całkowicie nie 

słyszalna wewnątrz budynku. Należy również zauważyć iż pompy włączają się cyklicznie w 

miarę zapełnienia zbiornika przepompowni. Wydajność pomp została dobrana w taki sposób 

aby w trakcie kilku minut ciągłej pracy były wstanie przepompować całą zawartość zbiornika. 

Fakt ten dodatkowo obniża możliwość wystąpienia uciążliwości hałasowej nawet w 

jednogodzinnym „nocnym” okresie odniesienia.        

W oczyszczalni ścieków zostanie zainstalowanych wiele urządzeń mechanicznych. 

Większość z nich jest nie istotnych z punktu widzenia emisji hałasu, gdyż są zanurzone w 

ściekach (pompy zatapialne) bądź znajdują się w budynkach, emitują dźwięk o niskim 

natężeniu i pracują periodycznie (zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku, 

prasa do odwadniania osadu). Urządzenia, których praca powoduje znaczącą emisję hałasu 

zostały zestawione w tabeli nr 14 

Tabela 14.Zestawienie emiterów hałasu na oczyszczalni ścieków w Pogódkach 

Nazwa emitera 
Ilość 
[szt.] 

Poziom natężenia 
dźwięku w 

odległości 1 m 
[dB]  

Wysokość 
emitera [m] 

Miejsce 

Wentylator dachowy  2 58 4,5  
Dmuchawa do 
napowietrzania zbiornika 
ścieków dowożonych  

1 71* ------ 
wewnątrz 
budynku 

Wentylator dachowy  2 58 4,5  
Dmuchawy do 
napowietrzania 
zbiorników SBR  

6 75* ------ 

Dmuchawy do 
napowietrzania 
zbiorników STO  

3 71* ------ 

wewnątrz 
budynku 

Wentylator dachowy  3 70 6,2 
na zewnątrz 

budynku 
Wentylator ścienny 
osiowy  

2 60 0,3 

Wentylator dachowy  1 58 4,5 

na zewnątrz 
budynku 

* ograniczenie emisji hałasu do określonej wartości zostanie osiągnięte przez zastosowanie fabrycznej obudowy 
dźwiękochłonnej 
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Podstawowym systemem wentylacyjnym budynków jest wentylacja grawitacyjna. Wentylacja 

mechaniczna będzie z przyczyn bezpieczeństwa włączana okresowo – podczas czynności 

kontrolnych dokonywanych przez pracowników w porze dziennej. Przewiduje się, że łączny 

czas pracy wentylatorów nie przekroczy 3 godzin dziennie, a dodatkowo w jednym monecie 

zostanie uruchomiona wentylacja tylko jednego budynku (tego, w którym aktualnie będzie 

znajdował się pracownik).    

Do dalszej analizy postanowiono przyjąć tylko hałas emitowany przez dmuchawy – z uwagi 

na przyjętą technologie oczyszczania ścieków będą one pracowały z małymi przerwami 

zarówno w porze dziennej jak też nocnej. Z uwagi na fakt iż dmuchawy pracują w 

pomieszczeniach zamkniętych wyznaczono wartości równoważnych poziomów dźwięku 

wewnątrz budynków: 

• budynek technologiczny - 75dB 

• budynek reaktorów – 83 dB 

• hala reaktorów – 92 dB 

Biorąc pod uwagę średnią izolacyjność akustyczną elementów konstrukcyjnych budynków 

wynoszącą: 

• dla murowanych ścian warstwowych – 51 dB 

• dla okien przemysłowych z tworzywa, szklonych szybą zespoloną – 29dB 

• dla bram i drzwi – 20dB 

• dla dachu – 29dB 

Przyjęto następujące wartości natężenia hałasu na zewnątrz budynków 

• budynek technologiczny nr 1 - 44dB 

• budynek reaktorów – 52 dB 

• hala reaktorów – 49 dB (konstrukcja hali oparta jest w większości na bioreaktorach, 

których izolacyjność akustyczna jest większa niż przegród murowanych).  

 

Z uwagi na fakt iż najbliższa zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w odległości ok. 250 

m od granicy działki oczyszczalni, a natężenie dźwięku na granicy działki będzie oscylowało 

w granicach 40dB, należy stwierdzić iż nie zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia 

obowiązujących norm natężenia dźwięku na najbliższych terenach objętych ochrona przed 

hałasem.   
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7.1.4  Oddziaływanie na zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 
 
Przedmiotowe zadanie w głównej mierze składa się z prac zanikowych – wykonania 

wykopów, posadowienia rurociągów i odtworzenia powierzchni. Jedynymi elementami trwale 

zajmującymi powierzchnię będą wydzielone i ogrodzone przepompownie oraz  projektowana 

budowa oczyszczalni ścieków. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na 

terenach zagospodarowanych wzdłuż dróg, zabudowy mieszkaniowej, terenów rolnych, 

zadrzewionych. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczącej ingerencji w 

istniejąca szatę rośliną, podczas wykonywania prac zostanie przekształcona niewielka ilość 

powierzchni zajmowana przez roślinność ruderalną. Jej likwidacja nie spowoduje istotnych 

strat przyrodniczych. Podczas prowadzenia robót budowlanych drzewa i inne trwałe 

nasadzenia przeznaczone do zachowania zostaną zabezpieczone przed ewentualnym 

uszkodzeniem. Pnie drzew zostaną zabezpieczone odeskowaniem a roboty w obrębie strefy 

korzeniowej prowadzone będą ręcznie, korzenie zabezpieczone przed przesychaniem. Po 

zakończeniu inwestycji powierzchnie naruszone w wyniku prowadzonych prac zostaną 

przywrócone do stanu pierwotnego. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy budowie kanalizacji może dojść do konieczności 

odwodnienia wykopów. Prace te jednakże będą krótkotrwałe i o niewielkim zasięgu (krótkie 

odcinki, lej depresyjny o średnicy kilku metrów) i wywierane przez nie skutki, całkowicie 

odwracalne.  

W wyniku budowy oczyszczalni ścieków do środowiska wodnego rzeki Wierzycy 

dostarczane będą ładunki zanieczyszczeń, jednakże jak wynika z analizy przeprowadzonej w 

punkcie 7.1.2 niniejszego raportu sytuacja ta nie spowoduje znacznego wzrostu stężeń 

zanieczyszczeń już w miejscu zrzutu ścieków, wiec nie będzie również miała znaczącego 

wpływu na rośliny, grzyby i zwierzęta ekosystemu rzeki. W chwili obecnej w najbliższej 

okolicy zrzutu ścieków wody rzeki zostały zakwalifikowane do III klasy czystości. Oznacza 

to m.in. że stan wody jest określany jako zadowalający a  wartości biologicznych wskaźników 

jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych. Zrzut 

ładunków zanieczyszczeń nie spowoduje zmiany klasy czystości wody w zakresie 

rozpatrywanych charakterystycznych zanieczyszczeń.  

Obszarem  chronionym położonym w miejscu prowadzenia prac jest potencjalny obszar 

NATURA 2000 Dolina Wierzycy. 

Z uwagi na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzycy należy przeanalizować wpływ 

zwiększonego dopływu zanieczyszczeń na obszary chronione, które funkcjonalnie powiązane 
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są z rzeka Wierzycą. Do takich obszarów należą: potencjalny obszar PLH220024 Leniec nad 

Wierzycą oraz potencjalny obszar PLH220048 Dolina Wierzycy.  

PLH220024 Leniec nad Wierzycą 

O wartości tego obszaru Obecność stanowiska leńca bepodkwiatkowego 

Thesium ebracteatum. Oprócz tego, w ostoi są siedliska: grądu 

subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego i zbiorników 

dystroficznych, a także wilgotnych łąk nad rzeką. 

Leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum), należy do rodziny 

sandałowcowatych. Jest to wieloletnia roślina, osiągająca wysokość 10-

30cm, barwy oliwkowozielonej. Z płożącego się kłącza wyrastają nie 

rozgałęzione łodygi. Posiada długie, wąskie liście. Kwiaty niepozorne, 

barwy białej pojawiają się w maju. Leniec należy do roślin 

półpasożytniczych gdyż składniki mineralne czerpie z korzeni innych. Występuje głównie w  

widnych lasach dębowych, ciepłolubnych dąbrowach, brzegach lasów, obrzeżach dróg 

leśnych, zaroślach oraz murawach kserotermicznych. 

Rys nr 4  potencjalne obszary NATURA 2000 PLH220048 Dolina Wierzycy. Czerwoną  strzałką zaznaczono 
lokalizacje oczyszczalni ścieków w Pogódkach 
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PLH220024 Leniec nad Wierzycą 

Zagrożenie obszaru stanowi postępujące osuszanie łąk nad Wierzycą powodujące osłabienie 

siedliska, co może mieć bezpośredni wpływ na kondycję stanowiska leńca. Populacja jest 

częściowo osłabiona przez coroczne koszenie oraz wydeptywanie (przez skraj stanowiska 

przebiega droga gruntowa) oraz jednorazowe zrzucenie w pobliżu gruzu i śmieci. Niektóre 

działania w ramach gospodarki leśnej mogłyby spowodować zniszczenie populacji (np. 

zrywka prowadzona przez stanowisko leńca). 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt iż w wyniku realizacji zadania dojdzie jedynie do 

niewielkiego zwiększenia ładunku zanieczyszczeń transportowanego rzeką Wierzycą nie ma 

podstaw aby spodziewać się możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na elementy 

chronione ostoi. 

PLH220048 Dolina Wierzycy 
Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną przedmiotowego obszaru składa się 
występowanie 12 siedlisk programu Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych 
gatunków, zarówno roślin, m.in. leńec bezpodkwiatkowy (była stąd podawana jeszcze w 
końcu XX w. także sklanica torfowiskowa), jak i zwierząt. 

Wierzyca jest stosunkowo niewielką rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj 

silne populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i 

głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej 

stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków 

ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, 

strzelby potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu. Występują tu także stabilne 

populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra. 

Główne zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie ostoi to: 

• zabudowa hydrotechniczna rzeki 

• planowana budowa elektrowni wodnej 

• plany regulacji rzek 

• zanieczyszczenia wody 

• intensywna gospodarka leśna i rolna 

• chemizacja 

• zabudowa przy krawędzi doliny 

Rzeka Wierzyca prawie w całym swoim biegu spełnia kryteria III klasy czystości stanowi 

wiec sprawnie funkcjonujący ekosystem ze stabilną biocenozą. Jest to ciek o stosunkowo 

wartkim prądzie  a więc woda wykazuje dość wysoki stopień natlenienia i wymieszania. 

Pomimo gospodarczego wykorzystania rzeki, jej miejscowego podpiętrzania i prostowania 
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nadal charakteryzuje się  częściowo meandrowatym przebiegiem. W związku z powyższym 

zdolności samooczyszczania rzeki należy ocenić jako wysokie. 

Biorąc pod uwagę niewielkie zwiększenie dopływu ładunków zanieczyszczeń związanych z 

zrzutem ilości ścieków oczyszczonych nie przewiduje się możliwości jakiegokolwiek 

oddziaływania przedmiotowej inwestycji na strukturę i gatunki chronione potencjalnego 

obszaru NATURA 2000 „Dolina Wierzycy”.       

 
 
Oddziaływanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogódki na zbiorowiska 

włosieniczników w rzece Wierzyca 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena ryzyka utraty korzystnego stanu ochrony 

siedliska przyrodniczego 3260 „Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników” w związku z budową i funkcjonowaniem mechaniczno biologicznej 

oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, a także ze wskazaniem rozwiązań 

alternatywnych oraz propozycje monitoringu obejmującego wpływ inwestycji na te siedliska 

na etapie eksploatacji. 

 

Rzeka Wierzyca ze względu na znaczny spadek jednostkowy zaliczana jest do rzek o 

charakterze podgórskim. Cechy rzek podgórskich takie jak: intensywny przepływ wody, a 

także dominujący charakter dna o frakcjach piaszczystych, żwirowych i kamienistych 

dominują w niektórych jej fragmentach. Miejsca te stanowią siedlisko zakorzenionych w dnie 

roślin naczyniowych ze związku Ranunculion fluitans oraz wodnych mszaków.  Siedlisko to 

kształtowane jest przez szereg czynników środowiskowych: 

o zależne jest w znacznej mierze od dopływu wód podziemnych o ustalonych 

parametrach fizykochemicznych decydujących o asezonalnej stabilności hydrologicznej 

siedliska, 

o dostępu światła, siedlisko wymaga dobrych warunków świetlnych, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku dopływu zredukowanych wód podziemnych mogących prowadzić do 

odtlenowania strefy korzeniowej i w konsekwencji zaniku siedliska; intensywna fotosynteza 

staje się warunkiem doprowadzenia tlenu do strefy osadu dennego, 

o dostępu wolnego dwutlenku węgla, rośliny charakterystyczne zbiorowisk 

włosieniczników nie maja zdolności pobierania wodorowęglanów, 

o dostępu związków biogennych azotu i fosforu, które mogą przyswajać w stosunkowo 

niskich temperaturach, także w okresie jesienno zimowym – podstawową forma życiową w 

tym siedlisku są rośliny zimozielone 
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o przezroczystość wody, mętność wody pogarsza przede wszystkim warunki świetlne, a 

nadmierna sedymentacja prowadzi do powstania nieprzepuszczalnego dla wód podziemnych 

osadu. 

Ryzyko utraty korzystnego stanu ochrony oraz środki łagodzące. 

W celu oceny ryzyka korzystnego stanu ochrony przez siedlisko dla którego powołano obszar 

Natura 2000 Dolina Wierzycy należy określić czynniki mogące mieć na siedlisko 

włosieniczników negatywny wpływ. Niewątpliwie i przede wszystkim będą to działania 

(zagrożenia) w obrębie zlewni, są nimi: 

o Rozwój intensywnej gospodarki rolnej.  

W tym wielkotowarowa hodowla zwierząt zanieczyszczająca wody gruntowe, a także uprawa 

roślin z zastosowaniem wysokich dawek łatwo wypłukiwanych i łatwo przemieszczających 

się w gruncie składników nawozów oraz środków ochrony roślin; zlewnia rzeki Wierzycy 

powyżej miejscowości Pogódki to dominacja krajobrazu rolniczego i w głównej mierze ten 

czynnik będzie decyduje i będzie decydował o przyszłości siedliska włosieniczników. 

o Zabiegi melioracyjne w dolinie oraz w obrębie koryta rzecznego. 

o Prace ziemne mogące powodować  przyspieszoną erozję wodną.  

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia będą to wykopy pod budynek i infrastrukturę 

oczyszczalni i przede wszystkim wykopy pod nitki sieci kanalizacyjnej. Wykopy w tym 

przypadku należy dokładnie zabezpieczyć aby nie doszło do sytuacji w której zawiesina lub 

błoto przedostało się do koryta rzecznego. 

o Odprowadzanie nie oczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

bytowo gospodarczych ( głównie nieszczelne szamba).  

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą jako jednej z alternatyw przedsięwzięcia 

niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia lub nawet wyeliminowania negatywnego wpływu 

tego czynnika na siedlisko.  

Pozostawienie istniejącego stanu rzeczy może w najbliższym czasie pogłębić negatywny 

wpływ i pogorszyć stan wód gruntowych w zlewni, zwłaszcza w związku  z rosnącą presją 

inwestycyjno mieszkaniową na tereny nadrzeczne i przyjeziorne.  

Alternatywny wariant jakim jest budowa przydomowych oczyszczalni jest rozwiązaniem 

przede wszystkim kosztownym, a jego zastosowanie i prawidłowe funkcjonowanie jest 

kwestią dyskusyjną i w znacznej mierze zależną od indywidualnych warunków eksploatacji. 

Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do 

rzeki Wierzycy jest w tym przypadku rozwiązaniem najbardziej właściwym. Warunkiem 

jednak jest jej prawidłowe funkcjonowanie poprzez przestrzeganie norm i warunków procesu 
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technologicznego oczyszczania ścieków zwłaszcza  ich ilości oraz składu (należy zwrócić 

uwagę na jakość ścieków odprowadzanych z przetwórni Eurofoods). 

W celu zabezpieczenia procesu oczyszczania powinno/można wprowadzić dodatkowe 

zabezpieczenia (środki łagodzące), jak: 

� Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez np. zakup dodatkowego 

agregatu prądotwórczego. 

� Zapewnienie ciągłości pracy pomp poprzez montaż dodatkowych będących w zapasie. 

� Zwiększenie objętości zbiorników retencyjnych. 

� Wydłużenie drogi przesyłu oczyszczonych ścieków na odcinku zbiornik 

sedymentacyjny – rzeka Wierzyca. 

� Zastosowanie zieleni wysokiej w strefie przesyłu oczyszczonych ścieków 

(retencjonowanie biogenów w biomasie).   

    

Niebagatelne znaczenie dla ochrony siedliska włosieniczników w rzece Wierzyca ma 

zagospodarowanie wód opadowych. Budowa kanalizacji sanitarnej zwykle wiąże się również 

z budową kanalizacji burzowej. Kanalizacja burzowa również zwykle odprowadza wody 

opadowe bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe niosą ze sobą duży ładunek zawiesiny, co 

niestety ma niekorzystny wpływ na przedmiotowe siedlisko. W trakcie budowy całości 

infrastruktury kanalizacyjnej należy na ten fakt zwrócić szczególną uwagę i zastosować 

środki łagodzące np. w postaci osadników, aby nie dopuścić do przedostania się zawiesiny do 

koryta rzecznego.  

Podsumowanie i propozycje monitoringu. 

Budowa i funkcjonowanie oczyszczalni mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków 

Pogódkach jest przedsięwzięciem mającym z założenia na celu poprawę jakości środowiska 

naturalnego. W warunkach prawidłowej eksploatacji stopień oczyszczania ścieków nie będzie 

przekraczał wskaźników i norm określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 

lipca 2006 r (Dz. U. Nr 137 poz. 984). W związku z powyższym należy domniemywać o 

braku lub o nieistotnym zakresie oddziaływania oczyszczalni ścieków w Pogódkach na 

siedliska włosieniczników w rzece Wierzyca poniżej tej miejscowości. Nie można jednak 

wykluczyć powstania awarii i przedostania się do wód rzecznych niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków. W takiej sytuacji należy przypuszczać, iż może dojść do zmian 

przestrzennych, ilościowych i jakościowych we florze rzeki. Aby mieć obraz zachodzących 

zmian (lub ich braku) sugeruje się przeprowadzenia w okresie eksploatacji badań 

monitoringowych. Wydaje się, iż skuteczną będzie w tym przypadku makrofitowa metoda 
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oceny rzek (MMOR) opracowana przez zespół pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. Opiera się ona na ilościowej i jakościowej ocenie składu gatunkowego roślin 

wodnych i pozwala na określenie stopnia degradalności rzek w szczególności w odniesieniu 

do trofii. 

 
Oddziaływanie na ichtiofaunę rzeki Wierzyca. 

Celem niniejszego raportu jest ocena potencjalnego przyszłego wpływu budowy 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogódki, oraz budowy 

systemu kanalizacji sanitarnej i kolektora przesyłowego z miejscowości Koźmin. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Wierzyca. Inwestycja położona jest na 

terenie gminy Skarszewy, na terenie projektowanego, powiększonego specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Natura 2000 ”Dolina Wierzycy”. 

Opis zastosowanych metod 

Dla przeprowadzenia oceny wpływu inwestycji na ichtiofaunę dokonano analizy 

materiałów związanych z planowaną inwestycją oraz przeprowadzono wizję lokalną terenu. 

W opracowaniu uwzględniono wszelkie dostępne informacje na temat ichtiofauny 

zasiedlającej omawiany obszar, zarówno publikowane jak i niepublikowane. Do 

przeanalizowania i oceny wpływu posłużono się danymi literaturowymi i wiedzą ekspercką w 

tym temacie. Po zidentyfikowaniu występujących gatunków ryb i minogów, oraz po 

zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą tematu, dokonano opisu prognozowanego wpływu 

inwestycji na ichtiofaunę. 

Wykaz trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

jakie napotkano opracowując raport 

Skład ichtiofauny omawianego fragmentu dorzecza Wierzycy był szczegółowo badany 

w roku 1997 [5]. Ze względu na brak aktualnych danych na temat występującej ichtiofauny, 

oparto się w głównej mierze na tych danych i założono, że od tego okresu skład ichtiofauny 

nie uległ istotnym zmianom. Ponadto brak jest szczegółowych informacji na temat przebiegu 

i intensywności wędrówek ryb i minogów na odcinku Wierzycy objętym wpływem 

inwestycji. Brak też jest szczegółowego monitoringu środowiskowo-przyrodniczego na w/w 

obszarze. Dostępne dane WIOŚ aktualizowane są co kilka lat.  

Skład ichtiofauny omawianego fragmentu dorzecza 

W bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania inwestycji tj. w na odcinku Wierzycy w 

okolicy Pogódek stwierdzono chronione prawem krajowym (Ch) i priorytetowe (P) w sieci 

Natura 2000 gatunki ryb, takie jak: piekielnica – Alburnoides bipunctatus i koza - Cobitis 
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taenia (Ch, P). Ponadto możliwe jest okresowe lub mniej liczne pojawianie się gatunków 

takich jak: minóg strumieniowy - Lampetra planeri (Ch, P), głowacz białopłetwy – Cottus 

gobio (Ch, P), różanka - Rhodeus sericeus (Ch, P) i piskorz – Misgurnus fossilis (Ch, P). Ten 

środkowy fragment Wierzycy zasiedlony jest też przez inne gatunki reofilne i użytkowe, takie 

jak m.in.: kleń - Leuciscus cephalus, jelec – Leuciscus leuciscus, strzebla potokowa – 

Phoxinus Phoxinus, miętus - Lota lota i szczupak - Esox lucius. Spośród użytkowo cennych 

gatunków pojawia się węgorz - Anguilla anguilla, spływający z górnego fragmentu dorzecza 

w kierunku Bałtyku. W wyniku zarybień może też pojawiać się lipień – Thymallus thymallus 

(P) i pstrąg potokowy – Salmo trutta m. fario. 

Nieco odmienny i bogatszy skład ichtiofauny występuje na odcinku Wierzycy poniżej 

piętrzenia elektrowni w Czarnocińskich Piecach, tj. ok. 10 km poniżej Pogódek. W tym 

fragmencie rzeki przypominającym górski potok, występują charakterystyczne dla takiego 

odcinka, głównie reofilne gatunki ryb. Obok pstrąga potokowego i lipienia (P), stosunkowo 

licznie występują: m.in.: głowacz białopłetwy (Ch, P), piekielnica (Ch), śliz - Barbatula 

barbatula (Ch) i strzebla potokowa. Ewenementem przyrodniczym tego odcinka jest 

występowanie brzanki – Barbus peloponnesius – gatunku szczególnej troski w sieci Natura 

2000 (P). Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku w Europie i jedyne 

stwierdzone poza pasmami górskimi w Polsce. Również na tym stanowisku, mniej licznie lub 

okresowo mogą pojawiać się inne gatunki występujące w górnych fragmentach zlewni, m.in. 

chronione i priorytetowe, takie jak minóg strumieniowy (Ch, P), różanka (Ch, P) i piskorz 

(Ch, P). Odcinek ten jest też szlakiem migracji węgorza spływającego w kierunku morza na 

tarło.  

Pierwotnie, środkowy i dolny fragment Wierzycy zasiedlony był przez szereg 

gatunków reofilnych i wędrownych, takich jak: łosoś, troć, brzana, świnka, certa i minóg 

rzeczny [1, 6]. W wyniku zabudowy hydrotechnicznej i zanieczyszczeń, wszystkie te gatunki 

wyginęły w całym środkowym fragmencie rzeki. Obecnie dostępny dla ryb migrujących z 

Wisły jest jedynie krótki odcinek do jazu w miejscowości Brodzkie Młyny. 

Z pośród gatunków ryb i minogów zasiedlających Wierzycę na odcinku potencjalnego 

oddziaływania oczyszczalni w Pogódkach, najbardziej zagrożonym (kat. EN) jest piekielnica, 

zaś narażonymi (kat. VU) są: minóg strumieniowy, różanka, piskorz, miętus, głowacz 

białopłetwy. Wśród gatunków bliskich zagrożenia w skali kraju (kat. NT) wymienione są 

m.in. reofilne: brzanka, strzebla potokowa i jelec [9]. 
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Ocena oddziaływania inwestycji na ichtiofaunę 

• etap budowy 

Z uwagi na lokalizację oczyszczalni w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wierzycy, 

istnieje możliwość wpływu prowadzonych prac budowlanych na jakość wód rzeki. 

Zagrożeniem dla ichtiofauny omawianego fragmentu rzeki w trakcie prowadzenia robót jest 

spływ zanieczyszczeń powodujących zmętnienie wody, oraz osadów gromadzących się na 

dnie rzeki na odcinku poniżej inwestycji. Ich spływ związany będzie z prowadzeniem 

wykopów pod elementy oczyszczalni oraz kolektora przesyłowego, a także podczas budowy 

odprowadzalnika bezpośrednio do rzeki. Prace te związane są z odwadnianiem wykopów, co 

niesie ze sobą duże ryzyko zanieczyszczenia rzeki, szczególnie w czasie ulewnych deszczy. 

Gwałtowny spływ wód opadowych może powodować silne zmętnienie wody, a niesiony osad 

może powodować wysoką śmiertelność złożonej ikry ryb. Ponadto zawiesina utrzymująca się 

przez dłuższy czas w wodzie może wywoływać straty w pogłowiu narybku i ryb starszych 

poprzez pogorszenie warunków zdrowotnych i wzrost śmiertelności [8]. Najbardziej narażone 

na tego typu negatywne zjawiska są ryby reofilne w tym gatunki chronione. Stopień 

zagrożenia dla ichtiofauny tego typu zanieczyszczeń i osadów zależny jest od ich ilości i 

intensywności ich spływu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.  

 

• etap eksploatacji 

Praca oczyszczalni ścieków związana jest z systematycznym odprowadzaniem 

oczyszczonych ścieków do odbiornika, jakim jest rzeka Wierzyca. Z tego względu miejsce 

odprowadzenia ścieków można traktować jako punktowe, stałe źródło zanieczyszczeń. 

Przewidywana wydajność oczyszczalni wynosić będzie 200 m3 na dobę, co w przeliczeniu na 

równoważną ilość mieszkańców (RLM) daje 2110 MR. Roczna ilość odprowadzanych 

oczyszczonych ścieków wynosić będzie 73000 m3. Na ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód będą składać się ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości 

Pogódki i Koźmin, oraz ścieki przemysłowe z zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego 

„Eurofoods” w Pogódkach i zakładu metalowego „Ciecholewski - wentylacje” w Koźminie.  

Należy mieć na względzie fakt, że rzeka Wierzyca niesie ze sobą określoną ilość 

zanieczyszczeń i substancji biogennych, głównie w efekcie rolniczego wykorzystania zlewni. 

W 2007 roku na odcinku Wierzycy w okolicy planowanej inwestycji zanotowano IV klasę 

jakości wody [7]. W tym kontekście praca oczyszczalni będzie się wiązała z dodatkowym 

doprowadzeniem ładunku zanieczyszczeń i powodować pogorszenie się jakości wody w 

Wierzycy w zależności od ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Jednak z uwagi na 
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aktualny brak systemu kanalizacji i oczyszczalni, istnieje możliwość przedostawania się 

zanieczyszczeń z istniejących nieszczelnych szamb. W takiej sytuacji, budowa oczyszczalni 

powinna ograniczyć ilość nieewidencjonowanych i niekontrolowanych zrzutów ścieków. 

W przypadku wzrostu ładunków zanieczyszczeń w rzece Wierzycy w wyniku budowy 

oczyszczalni, inwestycja ta może wywierać wpływ na skład ichtiofauny. Najbardziej 

wrażliwe i narażone na pogorszenie się jakości wody, oraz najmniej tolerancyjne są gatunki 

reofilne i chronione, takie jak m.in.: minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy, piekielnica, 

strzebla potokowa, pstrąg potokowy i lipień. Jednak w przypadku zachowania 

przewidywanych ładunków w odprowadzanych ściekach zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn. 24. lipca 2006r. (Dz. U. Nr. 137 poz. 984) wydaje się, że ich 

wpływ na ichtiofaunę zasiedlającą odcinek Wierzycy bezpośrednio poniżej oczyszczalni 

będzie umiarkowany i uzależniony od stężenia zanieczyszczeń. Dla odcinka Wierzycy 

położonego poniżej elektrowni w Czarnocińskich Piecach, zasiedlonego m.in. przez brzankę, 

lipienia oraz szereg innych chronionych i reofilnych gatunków, ze względu na znaczną 

odległość od oczyszczalni (kilkanaście kilometrów) i proces samooczyszczenia wód, w 

przypadku zachowania przewidywanych wskaźników, wpływ oczyszczalni w Pogódkach 

powinien być mniej istotny.  

W cyklu życiowym ryb, szczególnie istotnym momentem jest okres tarła i odrostu 

narybku, bowiem złożona ikra i narybek są najbardziej narażone na zanieczyszczenie wód [3, 

4]. Niemal wszystkie najcenniejsze gatunki występujące na omawianym odcinku Wierzycy 

(poza pstrągiem potokowym) odbywają tarło wiosną (od kwietnia do czerwca). 

Generalnie, wzrost zawartości zanieczyszczeń i substancji troficznych (azotu i fosforu) 

w rzekach może powodować ustępowanie mało tolerancyjnych gatunków reofilnych, w tym 

chronionych, wymagających dobrej jakości wody, na korzyść mniej wymagających gatunków 

eurytopowych [2, 8]. W wyniku niewielkiego wzrostu ilości zanieczyszczeń i biogenów 

spowodowanych pracą oczyszczalni, spodziewać się można nieznacznego przekształcenia 

struktury ichtiofauny poniżej upustu oczyszczonych ścieków. Ponadto należy przypuszczać, 

że w wyniku procesów technologicznych związanych z pracą oczyszczalni może zmienić się 

termika rzeki na odcinku poniżej zrzutu ścieków (wzrost temperatury), co może mieć wpływ 

na gatunki zimnolubne takie jak m.in. minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy. Jednak z 

uwagi na mały udział ilości planowanych odprowadzanych ścieków w stosunku do całego 

przepływu w rzece, należy przypuszczać, że zmiana ta będzie nieznaczna. Wrażliwość ryb na 

niekorzystne warunki zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, m.in. temperatury 
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wody [3, 4]. Ważna przy tym jest sezonowość efektywności pracy oczyszczalni, bowiem 

zimą z reguły spada wydajność reaktorów biologicznych. 

Zdecydowanie inaczej przedstawiać się będzie sytuacja w przypadku przekroczenia 

przewidywanych ładunków i wzrostu toksyczności ścieków. Może to nastąpić np. w wyniku 

wadliwej eksploatacji oczyszczalni, doprowadzenia innego rodzaju zanieczyszczeń (np. 

metali ciężkich), awarii systemu, lub rozbudowie oczyszczalni w przyszłości. W takich 

sytuacjach, w zależności od wielkości ładunków i długości okresu trwania spływu, zagrożone 

może być występowanie nie tylko gatunków chronionych i priorytetowych, ale również 

pozostałych, mniej cennych gatunków. Wyraźny wzrost ilości spływających zanieczyszczeń 

może spowodować zagrożenie i eliminację chronionych gatunków ryb także na odcinkach 

dalej oddalonych od oczyszczalni tj. poniżej Czarnocińskich Pieców. Wówczas zagrożona 

może być egzystencja wielu gatunków reofilnych zasiedlających ten najcenniejszy odcinek 

Wierzycy, w tym gatunków chronionych i priorytetowych, dla których stworzono obszar 

ochronny Natura 2000, tj. np.: brzanki, głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego, 

piekielnicy, lipienia i innych. Sytuacja może być tym bardziej groźna, że ze względu na 

odcięcie i izolację tego fragmentu Wierzycy jazami bez przepławek, w Czarnocińskich 

Piecach i Starogardzie Gdańskim, w przypadku np. silnego zatrucia odcinka niemożliwa 

będzie jego rekolonizacja przez ryby.  

Z powyższych względów, dla utrzymania występujących bogatych zespołów 

gatunków ryb i minogów, podstawową kwestią jest utrzymanie planowanych parametrów 

ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. Wiąże się to z rygorystycznym przestrzeganiem 

aktualnych założeń i wskaźników, oraz zabezpieczeniem przed wystąpieniem awarii (np. 

zasilania energetycznego) lub przyszłą rozbudową oczyszczalni. 

• etap likwidacji 

W trakcie potencjalnie możliwej likwidacji oczyszczalni oraz kolektora przesyłowego 

wraz z siecią kanalizacyjną, podstawowym zagrożeniem dla ichtiofauny może być 

przedostawanie się zanieczyszczeń do rzeki oraz zmętnienie wody i sedymentacja osadów 

spowodowane prowadzeniem wykopów, pracami rozbiórkowymi i odpompowywaniem wody 

do rzeki. 

Proponowane działania mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie 

potencjalnych, znaczących oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko 

Ze względu na planowaną lokalizację oczyszczalni na brzegu Wierzycy i 

odprowadzanie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do rzeki, takie rozwiązanie niesie ze 

sobą zwiększone ryzyko, potencjalnego negatywnego wpływu na ichtiofaunę, np. w 
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przypadku awarii i przedostania się większej ilości nieoczyszczonych ścieków do rzeki. Z 

tego powodu lepszym rozwiązaniem byłaby inna lokalizacja, w której ścieki z oczyszczalni 

pośrednio odprowadzane byłyby do Wierzycy np. przez rów odprowadzający lub znaczne 

wydłużenie odprowadzalnika.  

W przypadku braku alternatywnych lokalizacji i rozwiązań, należy zwrócić szczególną 

uwagę na możliwość wystąpienia awarii i stworzenia odpowiednich zabezpieczeń przed 

przedostaniem się nieoczyszczonych ścieków do Wierzycy. Wiąże się to m.in. z 

zapewnieniem stałego zasilania w energię elektryczną i budową podwójnych, niezależnych 

przyłączy energetycznych, oraz wyposażeniem w agregat elektryczny (lub dwa). Ponadto 

można rozważyć budowę dodatkowego zbiornika (zbiorników) na oczyszczone ścieki poniżej 

odpływu z oczyszczalni, lub dodatkowe dotlenianie odpływu. 

Takie dodatkowe zabezpieczenia mogą być istotne z tego względu, że część 

zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni będzie pochodziła z zakładów 

przemysłowych, m.in. przetwórstwa owocowo-warzywnego. W wyniku pracy tego typu 

zakładu ilość i jakość doprowadzanych ścieków będzie ulegała okresowym wahaniom w 

zależności od kampanijności. Ponadto rodzaj zanieczyszczeń będzie związany m.in. z 

użyciem środków czyszczących i dezynfekcyjnych, które powodują silne wahania pH.  

Ważnym problemem jest praca oczyszczalni w dalszej przyszłości. Planowana 

oczyszczalnia powinna zaspokoić potrzeby gminy na okres 10-15 lat. Modułowy system 

budowy oczyszczalni umożliwia jej rozbudowę w przypadku wzrostu ilości doprowadzanych 

ścieków. Z uwagi na potencjalny rozwój gminy, a przez to wzrost zabudowy, w przyszłości 

może wzrosnąć ilość doprowadzanych do oczyszczalni ścieków, przekraczając zakładaną 

obecnie wielkość równoważnej liczby mieszkańców, a przez to ładunków odprowadzanych 

do Wierzycy. W przypadku rozbudowy oczyszczalni w przyszłości, podstawowym 

warunkiem powinien być wyższy poziom redukcji zanieczyszczeń, aby nie wystąpiły 

przekroczenia zakładanych aktualnie wskaźników i norm zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dn. 24. lipca 2006r. (Dz. U. Nr. 137).  

Propozycja monitoringu 

Z uwagi na zakładany umiarkowany wpływ na środowisko przedsięwzięcia (przy 

zachowaniu planowanych ładunków), oraz ze względu na trudności techniczne i związane z 

tym koszty, prowadzenie monitoringu ichtiofauny na omawianym odcinku Wierzycy powinno 

być nieobligatoryjne, jednak konieczne w przypadku zaobserwowanego, przyszłego 

negatywnego wpływu inwestycji budowy oczyszczalni po jej uruchomieniu. 
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7.2  Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, klimat i krajobraz 
 
7.2.1  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 
 
W ramach inwestycji przewiduje się potrzebę przemieszczania mas ziemnych związaną z 

otwieraniem wykopów i częściową wymianą gruntów. Zdjęta warstwa humusowa zostanie 

odłożona i zhołdowana oddzielnie od pozostałej części ziemi pochodzącej z wykopów. Po 

zrealizowaniu pracy ziemia złożona na odkładzie zostanie ponownie wykorzystana, a warstwa 

humusowa ponownie ułożona. Po zakończeniu prac ziemnych powierzchnia wykopu zostanie 

doprowadzona do stanu wyjściowego, łącznie z dokonaniem odpowiednich nasadzeń 

roślinnych. Nie wykorzystana ziemia zostanie zabrana z placu budowy i zgodnie z prawem 

przekazana osobom fizyczny, bądź wykorzystana w trakcie prowadzenia innych prac 

budowlanych. Ziemia pochodząca z wykopów prowadzonych na oczyszczalni ścieków 

zostanie zagospodarowana w ramach terenu działki.  

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz funkcjonowania inwestycji będą wytwarzane 

odpady, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.3.1 i 3.3.2 niniejszego raportu. 

Wszystkie wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w odpowiednich 

zabezpieczonych pojemnikach w wydzielonym miejscu, a następnie przykazywane do 

dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Zgodnie z 

obowiązującym prawem eksploatator oczyszczalni ścieków jest zobligowany do prowadzenia 

ewidencji wytworzonych odpadów na  stosownych obowiązujących drukach i zachowania 

dokumentów potwierdzających dalsze przekazanie wytworzonych odpadów. 

 

7.2.2  Oddziaływanie na krajobraz 
 
Większość inwestycji to prace zanikowe związane  z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Stale 

przekształcone zostaną jedynie tereny zajęte pod obiekty kubaturowe sieci kanalizacyjnej 

(przepompownie ścieków) oraz obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków. 

W pierwszym przypadku pod każdą przepompownię sieciową zostanie wydzielony i 

ogrodzony teren, przepompownie zostaną zlokalizowane w skrajni dróg i na terenach już 

zagospodarowanych, wiec nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. 

7.2.3  Oddziaływanie na klimat 
Zgodnie z dokonanymi w toku analizy ustaleniami emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz 

hałasu, zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak również eksploatacji 

inwestycji będzie niewielka o zasięgu lokalnym i w efekcie zaniedbywalna. W związku z 
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powyższym zarówno na etapie realizacji prac jak również późniejszej eksploatacji, 

przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego wpływu na klimat.              

7.3  Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 
 
Na rozpatrywanym terenie oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie 

występują obiekty i obszary chronione, objęte formami ochrony dziedzictwa kulturowego, 

dóbr materialnych i kultury współczesnej oraz zabytków w tym przede wszystkim w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1568). 

Zgodnie z art. 32 w/w ustawy, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 

odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, należy 

zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli 

nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

8.  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁA Ń MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE , 
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJ Ę PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWA Ń NA ŚRODOWISKO  
 
Sieć kanalizacyjna 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami należy do 

inwestycji liniowych zanikowych, dla których oddziaływanie na środowisko może wystąpić 

na etapie realizacji inwestycji (w sytuacjach awaryjnych) natomiast na etapie funkcjonowania 

nie występują istotne oddziaływania środowiskowe, nie ma więc konieczności stosowania 

specjalnych rozwiązań i zabezpieczeń chroniących środowisko.  

W omawianym przypadku prace budowlane prowadzone będą metodami tradycyjnymi  

tj. w wykopach otwartych, przejścia pod drogami i rzekami wykonane będą za pomocą 

przecisków, a pod torami jako przewiert sterowany. W trakcie realizacji inwestycji roboty 

budowlane będą wymagały użycia mechanicznego sprzętu budowlanego co wiązać się będzie  

z możliwością wystąpienia następujących uciążliwości dla środowiska i ludzi m.in.: 

• Podwyższonym poziomem hałasu pochodzącym z pracy sprzętu mechanicznego, 

wstępnych robót ziemnych oraz ruchu pojazdów ciężarowych. Oddziaływania te 

zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają normowaniu, a ich 

przewidywany zasięg to około 100 metrów od miejsca prowadzenia robót. Pomimo 
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dość wysokiej mocy akustycznej maszyn budowlanych na poziomie 87-92dB dla 

koparek i spychaczy oraz 87 dB dla samochodów ciężarowych nie przewiduje się 

przekroczeń  dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dB w 8 godzinnym okresie 

referencyjnym. 

• Zwiększoną emisją zanieczyszczeń spowodowaną pracą urządzeń i maszyn o napędzie 

spalinowym, W szczególności dojdzie do podwyższonej emisji związków 

powstających ze spalania paliw m.in. tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO2), tlenku 

siarki (SO2), oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. 

• Skażeniem wód i gruntu w wyniku awarii sprzętu budowlanego. 

• Naruszenie istniejących warunków wodnych dla wód podziemnych oraz 

powierzchniowych przy wykonywaniu głębokich wykopów.  

• Zanieczyszczeniem powierzchni ziemi powstającymi odpadami. 

Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, krótkotrwały, o niewielkim natężeniu i 

ustąpią po zakończeniu pracy. W celu ograniczenia ich oddziaływania do minimum 

zastosowane zostaną następujące działania ochronne tj.: 

• stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,  

• stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

• odpowiednie przygotowanie i usytuowanie placu budowy  oraz jego zaplecza (poza 

terenami leśnymi oraz poza miejscami zlokalizowanymi w bezpośredniej bliskości 

cieków i zbiorników wodnych), w tym zapewnienie sprawnego dojazdu do posesji,  

• ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy, 

• zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, 

• zastosowanie środków minimalizujących uciążliwości hałasowe w strefach ochrony 

akustycznej, prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem 

(m.in. budownictwo mieszkaniowe) prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (w 

godzinach od 6.00 do 20.00),  

• zabezpieczanie i odłożenie warstwy humusowej, która przed przystąpieniem do 

realizacji inwestycji zostanie zdjęta i wykorzysta ponownie po zakończeniu prac przy 

odtwarzaniu terenów biologicznie czynnych 

• zabezpieczenie i ochrona  roślinności występującej w sąsiedztwie prowadzonych robót 

(odeskowanie pni drzew, zabezpieczenie odpowiednimi środkami pleśnio- i 

grzybobójczymi przyciętych konarów i korzeni) 

• uwzględnienie istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od istniejących obiektów kubaturowych, 
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• w miejscu skrzyżowań trasy kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem prace będą 

wykonywane z należyta starannością a urządzenia zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

• W celu neutralizacji możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym 

ropopochodnych wykonawca prac zabezpieczy odpowiednie ilości sorbentów 

przeznaczonych do zbierania rozlewów 

• w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi skażenie gruntu ropopochodnymi nastąpi 

niezwłoczne usunięcie skażonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwo a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

• odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z właściwą praktyką tzn.:  

− zostanie zminimalizowana ich ilość, 

− będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych,  

− zostanie zapewniony ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich 

ponowne wykorzystanie. 

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Sieć kanalizacyjna została zoptymalizowana pod kątem przepływów w taki 

sposób aby ścieki nie zalegały i nie występowało ich zagniwanie. Przepompownie zostały 

wyposażone w dwie pompy pracujące naprzemiennie – umożliwiło to zmniejszenie 

pojemności retencyjnej zbiorników i umożliwia szybki transport ścieków bez ich zbędnego 

przetrzymywania. Przepompownie zostały zaprojektowane jako bezskratkowe, co dodatkowo 

ograniczyło emisję odorów i konieczność częstego serwisu.   W związku z powyższym w 

jedynym miejscu gdzie ścieki mogą mieć kontakt z powietrzem  - w studniach rewizyjnych i 

przepompowniach – przy zachowaniu odpowiedniej staranności wykonania tych elementów  

nie przewiduje się emisji odorów. Jedynym elementem sieci kanalizacyjnej, który może być 

źródłem hałasu są przepompownie. Jednakże w rozpatrywanym przypadku zastosowano 

pompy zatapialne umieszczone w podpowierzchniowych zbiornikach, co gwarantuje brak 

przekroczeń norm hałasu dla  pory nocnej poza granicą terenu przepompowni. Praca pomp 

przepompowni z odległości jakie są zachowane od zabudowy mieszkalnej jest całkowicie nie 

słyszalna wewnątrz budynku.    

Zakładając prawidłowe wykonanie (szczelność) i eksploatację sieci kanalizacyjnej, 

planowane przedsięwzięcie  nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych. Co więcej 

umożliwi likwidacje niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń pochodzących z nieszczelnych 



Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą 
zabudowę tej miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy 

 

 
79 

zbiorników bezodpływowych, co wpłynie na poprawę czystości wód podziemnych i 

powierzchniowych. W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego 

wpływu na powierzchnie ziemi. Rurociągi zostaną zakopane w gruncie, a powierzchnia terenu 

przywrócona do stanu poprzedniego ewentualne ubytki zieleni związane z prowadzonymi 

wykopami powinny zostać uzupełnione w trakcie prac porządkowych. 

 
Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia zlokalizowana będzie w pobliżu rzeki Wierzyca. Teren na którym planuje się 

oczyszczalnię jest nieużytkiem rolnym i jest porośnięty trawą i niskimi krzewami. 

Powierzchnia terenu działki oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia  

wynosi ok. 0,25 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi 0,79ha. Teren projektowanej 

oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie w sposób trwały 

zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynków oczyszczalni oraz drobnych 

obiektów inżynierskich, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi. 

 

W trakcie realizacji inwestycji prace związane z budową obiektu prowadzone będą na 

rezerwie terenowej działki wolnej od zabudowań. 

 Uciążliwości dla środowiska naturalnego, które mogą pojawić się na etapie przygotowania 

przedsięwzięcia, w większości mają charakter czasowy, przemijający. W wyniku realizacji 

przedsięwzięcia prace budowlane będą wymagały użycia mechanicznego sprzętu 

budowlanego, co może spowodować podobnie jak w przypadku kanalizacji podwyższony 

poziom hałasu, zwiększenie emisji pyłów i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, 

możliwość skażenia wód i gleb substancjami ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, 

stałe lub czasowe naruszenie istniejących stosunków wodnych dla wód podziemnych oraz 

powierzchniowych przy wykonywaniu głębokich wykopów. W fazie realizacji inwestycji 

negatywny wpływ na klimat akustyczny może  pojawić się w związku z transportem 

materiałów na budowę po drogach publicznych, lecz nie utrudni to korzystania z terenów 

przyległych pod warunkiem prowadzenia prac w godzinach dziennych.. Teren budowy będzie 

odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.   

Na etapie eksploatacji inwestycji zastosowano szereg rozwiązań ograniczających jej 
uciążliwość dla terenów przyległych, jak również zdrowia i życia ludzi : 

• W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do 

atmosfery oraz ograniczenia emisji hałasu obiekty technologiczne oczyszczalni - 

podstawowe urządzenia technologiczne zostaną ustawione w zamkniętych budynkach. 

Zbiorniki i reaktory z tworzyw sztucznych zostaną wykonane jako szczelne, połączone 
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szczelnym systemem rur i zaworów a odpowietrzenia wyprowadzone będą wysoko 

ponad zbiorniki. Ponadto zbiorniki zostaną zabezpieczone przed wpływem warunków 

atmosferycznych przez usytuowanie w zamkniętym budynku (hali technologicznej). 

Projektowane dmuchawy sprężonego powietrza, urządzenie do mechanicznego 

oczyszczania ścieków (sito z piaskownikiem, stacja zlewcza) będą montowane w 

pomieszczeniach zamkniętych budynku technologicznego. Zbiorniki retencyjne 

zostaną wykonane jako podziemnych żelbetowe wyposażone w pompy zatapialne i 

mieszadła. W związku z powyższym maksymalny poziom hałasu mierzony przy 

granicy działki oczyszczalni nie przekroczy wartości dopuszczalnych. 

• W zakresie ograniczenia emisja aerozoli, emisja zapachów złowonnych – przyjęte 

zostało maksymalne zhermetyzowanie procesu oczyszczania oraz transportu 

odseparowanych zanieczyszczeń. Przyjęto proces wielodniowej stabilizacji tlenowej 

osadów nadmiernych w zamkniętym hermetycznym zbiorniku. Zaprojektowano 

mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych na prasie, która będzie zlokalizowana 

w zamkniętym pomieszczeniu. Odwodnione osady będą automatycznie za pomocą 

przenośnika transportowane na przyczepę, która zostanie ustawiona w zadaszonym i 

częściowo zamkniętym pomieszczeniu.  Zintegrowane urządzenie do separacji piasku 

i skratek będzie zabudowane w budynku technologicznym. Usunięte skratki będą 

automatycznie przenoszone do specjalnego pojemnika (także wewnątrz budynku), 

który będzie regularnie opróżniany. Skratki gromadzone w pojemniku będą okresowo 

higienizowany za pomocą wapna chlorowanego   

• W zakresie ochrony środowiska gruntowego i wodnego – projektowane obiekty 

budowlane i połączenia międzyobiektowe, będą wykonane z materiałów 

zapewniających szczelność i bezawaryjność (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna). 

Prasa do odwaniania osadów nadmiernych będzie płukana wodą pochodzącą z 

odzysku (z filtratu), co właściwie wyeliminuje konieczność wykorzystania wody 

wodociągowej w tej instalacji. Będzie to możliwe Dzięki za wszystko zastosowaniu 

specjalnego urządzenia, które będzie zainstalowane jako współdziałające z prasą 

filtracyjną.           

• Na terenie oczyszczalni będą przechowywane substancje niebezpieczne 

wykorzystywane w bieżącej eksploatacji, takie jak: PIX (roztwór siarczanu żelaza), 

polielektrolit, wapno chlorowane oraz niewielkie ilości smarów i olejów do maszyn i 

urządzeń. PIX będzie przechowywany w specjalnym atestowanym zbiorniku 

dwupłaszczowy o poj. 10 m3, co zabezpieczy przed potencjalnym rozlewem. 
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Polielektrolit przechowywany będzie  w zbiorniku z PE o poj. 1,1 m3, który zostanie 

umieszczony w budynku technologicznym. Wapno chlorowane będzie 

przechowywane w beczkach o poj. 220 l dostarczanych przez producenta razem z 

produktem. Beczka ustawiona będzie w ściśle określonym miejscu budynku 

technologicznego. Wapno podawane będzie ręcznie przez pracownika oczyszczalni. 

Podczas pracy z wapnem chlorowanym będzie stosowana odzież ochronna 

(kombinezon, półmaska, okulary i rękawice). Przed użyciem zostanie przesypana 

wymagana ilość wapna do wiaderka o poj. 3-5 litrów z tworzywa sztucznego z 

przykrywką i przeniesiona na miejsce dawkowania. 

• W wyniku pracy instalacji wytwarzane będą odpady, które zostaną zagospodarowane 

zgodnie z wymogami prawa:  

- Nadmierne osady ściekowe po odwodnieniu zostaną automatycznie załadowane na 

przyczepę (wyeliminowany kontakt pracowników oczyszczalni z osadem) a 

następnie odwiezione na składowisko odpadów komunalnych.  

- Skratki oraz piasek powstające w wyniku pracy zintegrowanego urządzenie do 

separacji piasku i skratek, będą automatycznie ładowane do specjalnych 

pojemników, a następnie ręcznie przenoszone do szczelnych worków i wywożone 

na składowisko odpadów komunalnych. Skratki dodatkowo przed przeniesieniem 

do worków będą higienizowany za pomocą wapna chlorowanego.  

- Odpady o charakterze komunalnym będą zbierane selektywnie do specjalnych 

pojemników a następnie odbierane przez uprawnioną firmę     

Najważniejszym systemem, który wpłynie na poprawność i bezawaryjność funkcjonowania 

instalacji będzie zainstalowany system elektornicznej kontroli i dozoru pracy oczyszczlani 

z pełna wizualizacją procesów. Dzięki szeregowi zainstalowanych czujników proces 

dawkowania scieków na ukłąd technologiczny, zarówno z automatycznej stacji zlewczej, jak 

równiez ze zbiorników retencyjnych będzie odbywał się w sposób gwarantujacy pełną 

kontrole i efektywnośc biologicznego oczyszczania scieków. Sygnalizacja jakichkolwiek 

problemów i awarii umożliwi natyczhmiastowe podjęcie działań zaradczych przez obsługę 

obiektu. Zdalene powiadomienie GSM o zaistnaiłych nieprawidłowościach zapewni 

natychmiastowe usunięcie usterki niezlaeżnie od pory dnia.     
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9.  PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGI Ą 

SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART . 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 143 określa wymagania w odniesieniu do 

technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w istotny sposób 

instalacjach i urządzeniach. 

 

Wymagania te powinny uwzględniać: 

• stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

• efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii, 

• zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców i materiałów, 

• stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

• rodzaj, zasięg i wielkość emisji, 

• wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

• postęp naukowo-techniczny. 

 

Realizacja planowanej inwestycji: 

• zapewni powstanie nowoczesnego obiektu oraz towarzyszącej mu infrastruktury o 

wysokich standardach środowiskowych. 

• przyjęte technologie i materiały, które zastosowane zostaną przy pracach związanych 

z realizacją przedsięwzięcia odpowiadają aktualnym standardom i można ocenić je 

jako optymalne dla tego typu przedsięwzięć. 

• zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody oraz innych surowców, materiałów i 

paliw. 

• emitowane zanieczyszczenia nie będą ze względu na ich rodzaj, zasięg oraz wielkość 

powodowały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,  

• hałas swym zasięgiem nie wychodzi poza granice terenu lokalizacji przedsięwzięcia, 

nie oddziałuje negatywnie na najbliższą zabudowę mieszkaniową. 

• zastosowano technologie małoodpadową oraz możliwość odzysku powstających 

odpadów 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż proponowana technologia w całości spełnia 

wymagania art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
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10.  WSKAZANIE , CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZI ĘCIA KONIECZNE JEST 

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO U ŻYTKOWANIA  
 
Obszar ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska tworzy się jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo 

zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 

mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, tras 

komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk i instalacji emitujących pola elektromagnetyczne 

szkodliwe dla człowieka.  

Analizowane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których 

tworzy się obszar ograniczonego użytkowania, gdyż przyjęte w projektach budowlanych 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie 

szkodliwego oddziaływania na środowisko poza terenem zakładu. W obecnym stanie wiedzy 

nie ma podstaw prawnych do tworzenia i ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

11.  WSKAZANIE , CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSI ĘWZI ĘCIA KONIECZNE JEST 

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA TRANSGRANICZNEGO  
 

Główne zasady przeprowadzania postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym zawarte są w dwóch aktach prawnych - Konwencji o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (ratyfikowana przez RP i 

ogłoszona w Dz. U. z 1999r. nr 96, poz. 1110) oraz ustawie - Prawo ochrony środowiska (art. 

58 - 70 Poś). 

Oddziaływanie transgraniczne zgodnie z Konwencją EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na 

Środowisko w Kontekście Transgranicznym zwana Konwencją z Espoo oznacza 

jakiekolwiek, niekoniecznie globalne oddziaływanie odczuwalne na terenie jednej ze Stron 

Konwencji z Espoo, spowodowane przedsięwzięciem zlokalizowanym na terenie innej 

Strony. 

Przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację – w stosunku do krajów sąsiednich z Polską 

(ok. 200 km do granicy morskiej i ok. 300 km do granicy lądowej), jak też wielkość i 

charakterystykę zamierzenia, nie kwalifikuje się w rozumieniu powyższych zapisów 

Konwencji oraz przepisów zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska ustawy do 

mogących oddziaływać transgraniczne na środowisko.  
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12.  ANALIZA MO ŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH  
 

Obowiązująca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

- daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o 

środowisku i jego ochronie, 

- zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony 

środowiska, polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w 

postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. 

Zgonie z w/w ustawą OOŚ z października 2008 r.: organ właściwy do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w 

postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia na terenie gdzie ma powstać 

oczyszczalnia ścieków i kanalizacji sanitarnej głównie w wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

oraz usytuowanie źródeł emisji w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, nie 

przewiduje się wystąpienia uzasadnionych protestów i konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem. Z informacji zawartych w raporcie, można przyjąć, że 

wnioskowane przedsięwzięcie, nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska.  

13.  WSKAZANIE TRUDNO ŚCI W YNIKAJ ĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY , JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJ ĄC RAPORT 
 
Analizowana w niniejszym opracowaniu inwestycja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w 

Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą zabudowę tej 

miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy” należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest 

inwestycją o charakterze nowatorskim i przełomowym, zarówno ze względu na lokalizację na 

terenie kraju, jak również pod kątem doświadczeń autora niniejszego raportu. 

Przy opracowywaniu powyższego raportu Autor zauważył: 

• Przedstawione dane techniczne i materiały wyjściowe od Inwestora były wystarczające, w 

przypadku wątpliwości, bądź uzyskania dodatkowych informacji podejmowano się 

dodatkowych konsultacji z projektantami i przyszłymi użytkownikami oraz 

przeprowadzano wizje lokalne w terenie.  
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• W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie napotkano na trudności 

wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ w 

realizacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone rozwiązania w praktyce 

krajowej i UE, a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w tej branży i 

odpowiadają wymaganiom najlepszej dostępnej techniki 

14.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w 

Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą zabudowę tej 

miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy” został 

wykonany przez ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. w Kościerzynie na zlecenie Gminy 

Skarszewy na etapie poprzedzającym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Celem Raportu, jest określenie zagrożeń oraz 

sformułowanie niezbędnych działań mających na celu uwzględnienie ich wpływu na etapie 

budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie układu kanalizacyjnego dla miejscowości: 

Pogódki i Koźmin. Nowobudowany układ kanalizacyjny zostanie  wykonany w technologii 

łączonej tłoczno-grawitacyjnej. Ścieki transportowane będą szeregowo – od miejscowości 

Koźmin poprzez kolektor przesyłowy i Pogódki. Ścieki przejęte przez nowo wybudowany 

układ kanalizacyjny zostaną odprowadzone również nowo wybudowanej oczyszczalni 

ścieków w Pogódkach. Jest to instalacja oparta na technologii reaktorów biologicznych typu 

SBR. Przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła 200m3/d. 

Przedsięwzięcie dotyczy budowy kompleksowego systemu kanalizacyjnego – zostały 

przewidziane zarówno odcinki zbierającego ścieki z poszczególnych przyłączy jak również 

kolektory przerzutowe pomiędzy miejscowościami, w związku z czym, zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko  (Dz.U. nr z 2004r. nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) 

przedsięwzięcie można zakwalifikować do grupy wymienionej w §3 ust.1 pkt 72a „kanały 

zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych” .  

W zakresie dot.  budowy oczyszczalni ścieków przedsięwzięcie należy zaklasyfikować 

również do grupy z  §3 ust.1 wymienionego rozporządzenia, jako pkt 72 „instalacje do 
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oczyszczania ścieków, nie wymienione w §2 ust.1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie 

mniej niż 400 równoważnych mieszkańców” 

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 i art. 60 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. nr z 2008r. nr 199, poz. 1227), należy zaliczyć do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzona.    

Możliwość wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji 

wynika również z zapisów Dyrektywy Rady 85/337/EWG, zmienionej Dyrektywą 97/11/WE 

w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla 

środowiska, gdzie przedsięwzięcia związane z rozbudową oczyszczalni ścieków objęte są 

Aneksem II Dyrektywy w pkt. 11 c. 

Przy przeprowadzeniu oceny wpływu na środowisko wykorzystano obowiązujące przepisy 

prawa – ustawy i akty wykonawcze, dokumenty programowe i planistyczne na poziomie 

regionalnym i lokalnym, dostępne dane o stanie środowiska, opracowania branżowe, 

literaturę przedmiotu, mapy tematyczne i topograficzne, informacje dotyczące obszarów 

Natura 2000, doświadczenie a także wyniki wizji terenowych. Przeanalizowano obecny stan 

środowiska, form ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego a także dostępną 

dokumentację. 

Projekt będzie realizowany w Gminie Skarszewy, powiat starogardzki, województwo 

pomorskie. System kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany w miejscowościach Pogódki i 

Koźmin. Inwestycja dotycząca budowy oczyszczalni ścieków zlokalizowana jest w 

miejscowości Pogódki. 

Teren planowanej inwestycji oraz tereny z nią sąsiadujące są częściowo objęte ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. MPZP dopuszczają lokalizację sieci 

kanalizacyjnej. Dla obszarów nie objętych MPZP konieczne będzie uzyskanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Opis istniejącego zagospodarowania terenu oraz występującej szaty roślinnej  

Sieć kanalizacyjna 

Budowa kolektorów sieci kanalizacyjnej wymaga zajęcia terenu tylko w fazie realizacji. Po 

ułożeniu rurociągów w wykopach teren zostanie przywrócony od stanu poprzedniego. 

Wyjątek stanowią przepompownie sieciowe, dla potrzeb których zostanie na stałe wydzielony 
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teren określonej powierzchni. Przepompownie ścieków zostaną zlokalizowane na 

następujących działkach:  

P1(dz. nr 12/3); 

P2(dz. nr 155); 

P3(dz. nr 137); 

P4(dz. nr 224/3); 

P5(dz. nr 127/7); 

P6(dz. nr 294); 

Przepompownie przydomowe zostaną wykonane jako studnie podziemne i dla ich potrzeb nie 

będzie potrzebne dodatkowe zajęcie terenu. Przepompownie sieciowe zostaną umieszczone w 

większości przypadków w skrajni dróg, na terenie obecnie zajętym przez roślinność 

ruderalna, lub na nieużytkach rolnych. Przepompownie przydomowe zostaną zlokalizowane 

w skrajni drogi albo na terenie nieruchomości prywatnych.  

Prace związane z wykonaniem kanałów prowadzone będą metoda klasyczną czyli w 

wykopach otwartych, w związku z czym na etapie realizacji robót  niezbędne będzie zajęcie 

terenu o szerokości ok. 5m. 

Większość prac prowadzona będzie na terenach zainwestowanych w skrajni istniejących dróg 

w miejscach już obecnie utwardzonych różnym rodzajem nawierzchni (asfalt, kostka brukowa 

itp.). W pozostałych przypadkach prace prowadzone będą na terenach pokrytych roślinnością 

ruderalną o charakterze polno - łąkowym. 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Pogódkach oparta jest na  technologii mechaniczno-biologicznej  z 

pełnym usuwaniem związków biogennych opartej na metodzie osadu czynnego o charakterze 

cyklicznym (SBR), o wydajności Qdśr=200m3/d, wg technologii BIOVAC. Usuwanie 

związków fosforu wspomagane jest strącaniem chemicznym, przez dawkowanie koagulantu 

(roztwór soli żelaza) do reaktorów SBR. Osad nadmierny ustabilizowany tlenowo i 

zagęszczony, odwadniany jest w sposób półmechaniczny na urządzeniu workowym. 

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w punkt zlewny ścieków dowożonych.  

Projektowana oczyszczalnia ścieków w granicach ogrodzenia zlokalizowana będzie na działce 

o nr ewid. 294, w miejscowości Pogódki, gm. Skarszewy.  

Powierzchnia terenu działki oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia  

wynosi ok. 0,25 ha, całkowita powierzchnia działki wynosi 0,79ha.  
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Teren oczyszczalni ścieków w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie w sposób 

trwały zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynków oczyszczalni oraz 

drobnych obiektów inżynierskich, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi 

Teren oczyszczalni zlokalizowany jest w odległości ok. 40m od koryta rzeki Wierzycy. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 250m (pojedyncza 

zabudowa zagrodowa) od granicy przedmiotowej działki. Pozostałe tereny sąsiadujące z 

oczyszczalnią ścieków stanowią grunty rolne. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Pogódkach jest rzeka 

Wierzyca, dopływ II-go rzędu rzeki Wisły (dopływ lewobrzeżny). Wylot ścieków 

zlokalizowany jest na odcinku od źródeł do m. Starogard Gdański powyżej jeziora 

Polaszkowskiego. Ścieki oczyszczone ze zbiornika końcowego przepływają grawitacyjnie 

rurą PCV o długości ok. 10m do rzeki Wierzycy.   

 

Opis warunków gruntowo-wodnych 

Oczyszczalnia ścieków 

Miejsce budowanej oczyszczalni ścieków pod względem morfologicznym stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej. Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje duże 

zróżnicowanie. W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Woda jako zwierciadło swobodne znajduję się na głębokościach od 0,8 do 2,5m. 

Kanalizacja 

Teren objęty projektem położony jest na wysokości 106-112 m n.p.m. w terenie o 

urozmaiconej rzeźbie. Głębokość zalegania wód podziemnych na trasie przebiegu kanalizacji 

może być różna i zostanie określona w trakcie prowadzenia prac wykonawczych. 

 

Charakterystyka proponowanych rozwiązań technicznych  

Sieć kanalizacyjna 

Planowana do budowy kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w sprawdzonej i szeroko 

wykorzystywanej technologii grawitacyjno tłocznej z lokalnymi przepompowniami ścieków. 

Kanały grawitacyjne planuje się wykonać z rur PCV z rdzeniem litym w średnicach  160, 

200, 250, 315 mm łączone na kielichy uszczelnione gumową uszczelką. Kanały tłoczne z rur 

PE 100 o średnicach 50, 90, 110, 140, 160 mm łączone przez zgrzewanie elektrooporowe 

doczołowe. Przykanaliki z rur PCV z rdzeniem litym o średnicy 160 mm łączone na kielichy 

uszczelnione gumową uszczelką. Na trasie kanalizacji zostaną wykonane w miejscach 
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węzłów połączeniowych studnie rewizyjne betonowe typ BS-1200 i PCV Dn 425. 

Zaprojektowano również bezskratkowe przepompownie ścieków zbiornikowe wyposażone w 

dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. 

Tabela 15. zestawienie elementów sieci kanalizacyjnej przewidzianych do realizacji w ramach projektu 
rurociągi grawitacyjne [m] rurociągi tłoczne [m] 

Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø50 Ø90 Ø110 Ø140 Ø 160 
Przykanaliki 

[m] 

Przepompo
wnie [szt.] 
sieciowe/ 

przydomow
e 

807,8 6094 484,1 206,4 622,3 285,6 381,1 348,30 867,2 1 350,5 6/8 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Modułowa budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC ułatwia dostosowanie wielkości 

obiektu do tempa przyrostu ilości dopływających ścieków (uzależnionego z kolei od tempa 

realizacji sieci kanalizacyjnej), dwiema drogami postępowania: 

− przez rozbudowę obiektu polegającą ogólnie na dostawieniu i wyposażaniu kolejnych 

reaktorów – etapowanie budowy, 

− przez bieżącą eksploatację liczby reaktorów dostosowanej do ilości aktualnie 

dopływających ścieków – sposób ten może być wykorzystany w początkowym okresie 

eksploatacji, przy dopływach ścieków znacznie mniejszych od wydajności 

nominalnej. 

Nowobudowany układ kanalizacyjny zostanie  wykonany w technologii łączonej tłoczno-

grawitacyjnej. Ścieki odbierane z pojedynczych nieruchomości (przyłączy) będą 

transportowane lokalnymi układami grawitacyjnymi (zgodnie ze spadkiem terenu) do 

najbliższej przepompowni ścieków, gdzie po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w 

zbiorniku, automatycznie zostanie załączona pompa wtłaczająca ścieki do układu 

ciśnieniowego. Pompy zostaną wyposażone w specjalne ostrza tnące, które znacznie 

ogranicza możliwość zatkania kolektorów ciśnieniowych. Ścieki przetłoczone układem 

ciśnieniowym trafią do studni rozprężnej będącej początkiem następnego odcinka 

grawitacyjnego. W miejscach, gdzie układ terenowy uniemożliwi grawitacyjny spływ 

ścieków z pojedynczych przyłączy zostaną zastosowane małe przydomowe przepompownie 

ścieków.      

Przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

Sieć kanalizacyjna 

Przewiduje się szacunkowe zużycie: 

• olej napędowy – 10 Mg, 

• wody – 500 m3 (prób techniczne instalacji)  
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Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się wykorzystania surowców i energii z 

wyjątkiem: 

• woda na cele związane z eksploatacją przepompowni  (płukanie)– 2m3/d 

• energia elektryczna związana z eksploatacją przepompowni – 80 kWh/d 

• olej napędowy zużywany przez pojazdy serwisowe – ok. 0,3 Mg/rok 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Tabela 16. Zestawienie zapotrzebowania na surowce, materiały i energię dla oczyszczalni ścieków  
w Pogódkach 

Nazwa  Jednostka 

1. Surowiec 
1.1 Polielektrolit 
1.2 Wapno chlorowane 
1.3 Wapno palone do higienizacji 
1.4. PAX 
2. WODA 
3. Energia elektryczna 

 

95 kg/rok 
950 kg/rok 
6,3 ton/rok 
20 kg/rok 

1460 m3/rok 
138000 kWh/rok 

 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z budowy i funkcjonowania  

planowanego przedsięwzięcia 

Zanieczyszczenia powstające na etapie budowy przedsięwzięcia 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji zostały rozłożone w okresie pięciu lat. 

Kanalizacja sanitarna 

W fazie budowy będą emitowane zanieczyszczenia powietrza (gazowe i pyłowe), emisja 

niezorganizowana będzie ograniczona do terenu budowy i można ją oszacować na poziomie: 

 
 
Tabela 17. Wartości emisji zanieczyszczeń na etapie budowy kanalizacji sanitarnej (ze spalania paliw 
silnikowych) 

Rodzaj zanieczyszczeń Wartość emisji  [Mg] 

Pyły 0,25 

SO2 0,004 

NO2 0,003 

CO 0,02 
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W trakcie prowadzenia prac budowlanych będą także powstawały odpady charakterystyczne 

dla procesu budowlanego m.in.:  

• odpady z grupy 17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

• odpady z grupy 17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

• odpady z grupy 17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

• odpady z grupy 17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

• odpady z grupy 15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

• odpady z grupy 15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne 

Szacuje się, że sumaryczna ilość wytworzonych odpadów nie powinna przekroczyć ilości  

10 Mg.  

Oczyszczalnia ścieków 

Oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji prac budowlanych ma podobny charakter 

jak w przypadku opisanej powyżej kanalizacji sanitarnej i nie odbiega od typowych 

uciążliwości związanych z prowadzeniem prac budowlanych o małym zakresie.  

W ramach budowy obiektów budowlanych powstaną dodatkowe ilości odpadów odpady 

betonu oraz gruz betonowy (kod 17 01 01), materiały izolacyjne (kod 17 06 04).  

 
Tabela 18. Wartości emisji zanieczyszczeń na etapie budowy oczyszczalni ścieków (ze spalania paliw 
silnikowych) 

Rodzaj zanieczyszczeń Wartość emisji  [Mg] 

Pyły 0,425 

SO2 0,007 

NO2 0,005 

CO 0,034 

 

Zanieczyszczenia powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Kanalizacja sanitarna 

Emisja zanieczyszczeń powstających w trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej jest 

pomijalna, gdyż związana jest jedynie z niewielkim ruchem pojazdów serwisowych.  

Oczyszczalnia ścieków 

Etap eksploatacji oczyszczalni ścieków będzie związany z większą niż do tej pory emisją 

zanieczyszczeń z uwagi na zwiększony dopływ ścieków nie oczyszczonych.   
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Tabela 19. Wielkości charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych. 

Dane 
charakterystyczne 

 Jednostka 
 

Wielkości 

Qśredniodobowe m3/d 200 
Qmaksymalnodobowe m3/d 330 

Średniodobowe ładunki zanieczyszczeń 

BZT5 

- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg O2/d 
kg O2/d 

 
126,6 

5 
ChZT 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg O2/d 
kg O2/d 

 
248,6 

25 
Zawiesina ogólna 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
kg/d 
kg/d 

 
98,6 

7 
Średniodobowe stężenia zanieczyszczeń 
BZT5 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g O2/m

3 

g O2/m
3 

 
633 
25 

ChZT 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g O2/m

3 
g O2/m

3 

 
1243 
125 

Zawiesina ogólna 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
g/m3 
g/m3 

 
528 
35 

 
 
Cały układ technologiczny projektowanej oczyszczalni jest częściowo hermetyzowany. 

Zbiorniki retencyjne stanowią obiekty podpowierzchniowe szczelnie zamknięte wentylowane 

za pomocą kominków. Mechaniczną cześć układu oczyszczania będą stanowiły autonomiczne 

zamknięte urządzenia, które dodatkowo zostaną zabudowane w zamkniętym budynku 

technologicznym. Budynek zostanie wyposażony w wentylacje grawitacyjną (kominki) oraz 

awaryjną mechaniczną. Zarówno reaktory SBR jak również zbiorniki STO stanowią 

monolityczną prefabrykowaną szczelną zamkniętą konstrukcję wentylowaną z pomocą 

kominków.  

Z uwagi na powyższe emisja do powietrza związana z funkcjonowaniem oczyszczalni w 

zakresie aerozoli i mikrobiologiczna została całkowicie wyeliminowana, natomiast w  

zakresie aerozoli została ograniczona do wartości pomijalnych. Dodatkowo na wylotach 

wszystkich kanałów wentylacyjnych obiektów technologicznych oczyszczalni zamontowane 

zostaną filtry biologiczne (np. trocinowo-torfowe) w celu dodatkowego zabezpieczenia przed 

powstaniem jakichkolwiek uciążliwości związanych z emisją do powietrza 
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Skutkiem ubocznym pracy oczyszczalni będzie produkcja specyficznej grupy odpadów. 

Spodziewane ilości poszczególnych odpadów zostały zestawione w tabeli nr 16. 

 

Tabela 20. Zestawienie ilości odpadów pochodzących z procesu oczyszczania ścieków 

Nazwa odpadu Kod odpadu Ilość  

skratki 19 08 01 25  [Mg/rok] 

zawartość 
piaskowników 

19 08 02 2,6  [m3/rok] 

Ustabilizowane 
komunalne osady 
ściekowe 

19 08 05 11 [Mg/rok] 

 

Oprócz powyższych odpadów będą również wytwarzane niewielkie ilości odpadów z grupy 

20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – ich ilość została 

oszacowana na ok. 4 Mg rocznie.     

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

 

Stan wód odbiornika ścieków oczyszczonych 

 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wierzyca na odcinku od źródeł do m. 

Stargard Gdański powyżej jeziora Polaszkowskiego. Wierzyca został objęta monitoringiem 

prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku  w roku 2005. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania najbardziej miarodajny jest punkt kontrolny nr 7 

„Wierzyca w Jaroszewach”. Zgodnie z wynikami badań czystość wód w tym punkcie została 

przyporządkowana do III  klasy czystości zgodnie z klasyfikacją z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. 

 

Stan powietrza atmosferycznego 

Stan powietrza atmosferycznego na omawianym obszarze jest bardzo dobry w zakresie 

badanych wskaźników. Średnioroczne stężenia SO2, NO2 oraz benzenu są znacznie poniżej 

przewidzianych normy nawet dla obszarów uzdrowiskowych.  

Przekroczenie zostało odnotowane w obydwóch stacjach WSSE i POLPHARMY badających 

ten parametr – obie zlokalizowane są w mieście Starogard Gdański. Prawdopodobna 

przyczyną wystąpienia przekroczeń jest duży udział indywidualnych węgłowych źródeł ciepła 

zainstalowanych w zabudowie ścisłego centrum Starogardu Gdańskiego. Mając na uwadze 
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powyższe wielce prawdopodobne jest, że sytuacja podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego 

P10 ogranicza się tylko do miasta Starogardu Gdańskiego i nie jest charakterystyczna dla 

całego rozpatrywanego obszaru.   

 

Obszary podlegające ochronie 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 

Wierzycy - Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 – symbol PLH220048– Dolina Wierzycy 

(projektowany). 

W pobliżu projektowanej inwestycji znajdują się  obszary chronione: 

Rezerwat przyrody „Brzęczek” oddalony ok. 160m od projektowanego kolektora kanalizacji 

sanitarnej. Rezerwat Leśny Brzęczek obejmuje ochroną zbiorowiska żyznej i kwanej buczyny 

pomorskiej z okazałym 150-letnim drzewostanem. Są tu stanowiska rzadkich i chronionych 

roślin naczyniowych 

Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, na odcinku między jazem w 

Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter 

podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się w 

otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. W odcinkach basenowych doliny występują 

m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i szuwarowe łąki, w odcinku przełomowym - pasy łęgu 

nad ciekiem oraz dobrze wykształcone fitocenozy grądu subatlantyckiego na stromych 

zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach zagospodarowania przez człowieka 

(m.in. elektrownia wodna, mosty, użytkowanie leśne i rolnicze) utrzymuje bogactwo szaty 

roślinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. 

Na bardzo wysoką różnorodność biologiczną składa się występowanie 12 siedlisk programu 

Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych gatunków, zarówno roślin, m.in. leńec 

bezpodkwiatkowy (była stąd podawana jeszcze w końcu XX w. także sklanica torfowiskowa), 

jak i zwierząt. 

Wierzyca jest stosunkowo niewielką rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj 

silne populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i 

głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej 

stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków 

ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, 

strzebli potokowej i śliza jak również cenne płaty grądu. Występują tu także stabilne 

populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra. 

Główne zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie ostoi to: 
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• zabudowa hydrotechniczna rzeki 

• planowana budowa elektrowni wodnej 

• plany regulacji rzek 

• zanieczyszczenia wody 

• intensywna gospodarka leśna i rolna 

• chemizacja 

• zabudowa przy krawędzi doliny 

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały 

charakter odwracalny oraz występować będą w relatywnie krótkim czasie. Prace budowlane 

będą prowadzone etapami. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w 

środowisku. Po zakończeniu budowy, teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do 

stanu przed budową. 

 

Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami  

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki 

chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Opis  przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia 

Odstąpienie od realizacji przedmiotowego projektu spowoduje dzienna emisję zanieczyszczeń 

z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na poziomie: 

• węgiel wyrażony w BZT5  - 91,2 kg O2/d 

• węgiel wyrażony w ChZT - 167,7 kg O2/d 

• zawiesina ogólna   - 73,95 kg/d 

 

Opis planowanych wariantów 

Wariant zerowy przewiduje: 
• Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia tj. budowy oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnej spowoduje dyskomfort mieszkańców, zanieczyszczenie gleby, wód 

poziemnych i powietrza, którego powodem są istniejące nieszczelne szamba. Brak 

centralnego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków tworzy realne 
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zagrożenie dla pokładów wody pitnej oraz przyczynia się do nieustannej degradacji 

środowisk. 

 
Wariant I przewiduje: 

• Wariant ten zakłada budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozwiązanie takie 

nie znajduje jednak uzasadnienia pod względem ekonomicznym, ponadto nie daje 

pełnej kontroli nad migracją zanieczyszczeń. 

 
Wariant II przewiduje: 

• Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogódki. 

• Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogódki. 

• Budowa kolektora przesyłowego z miejscowości Koźmin pod planowaną budowę 

systemu kanalizacyjnego w tej miejscowości. 

• Budowę 5 przepompowni lokalnych i jednej głównej zlokalizowanej przy 

oczyszczalni ścieków. 

• W indywidualnych przypadkach przewiduje się zastosowanie przepompowni 

przydomowych. 

 
Wariant III przewiduje: 

• Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogódki. 

• Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kożmin. 

• Budowa kolektora przesyłowego do miejscowości Koźmin. 

• Budowę 4 przepompowni lokalnych i jednej głównej. 

• W indywidualnych przypadkach przewiduje się zastosowanie przepompowni 

przydomowych. 

 
Budowa oczyszczalni ścieków w oparciu o planowaną technologię SBR oraz systemu sieci 

kanalizacji sanitarnej zapewni poprawę warunków życia mieszkańców, wpłynie na poprawę 

stanu czystości środowiska, ograniczy jego degradację, a także stworzy nowe perspektywy, co 

wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Wyeliminowane zostaną niekorzystne zjawiska 

migracji zanieczyszczeń do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Po analizie wszystkich wariantów pod kątem przyrodniczym, społecznym i inwestorskim dla 

rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Pogódki jako najkorzystniejszy wybrano 

wariant II. 

 

Opis oddziaływania na środowisko wariantu skierowanego do realizacji 
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Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Kanalizacja sanitarna 

Prace związane z układaniem sieci kanalizacyjnej będą prowadzone w otwartych wykopach. 

W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów, dopuszcza się wprowadzanie 

wody z wykopów do środowiska bez oczyszczenia jedynie w przypadku, gdy wykonane 

analizy potwierdzą, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które można wprowadzić 

do środowiska. W innych przypadkach wody takie muszą zostać przed wprowadzeniem do 

środowiska oczyszczone. Z uwagi na liniowy charakter prac odwodnienia zostaną wykonane 

krótkimi odcinkami (maks. 50m) za pomocą igłofiltrów. 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Budowa oczyszczalni ścieków będzie związana z koniecznością prowadzenia prac ziemnych 

w celu wykonania fundamentów obiekt technologiczny reaktory biologiczne, umieszczenia 

zbiorników retencyjnych ścieków oraz ułożenia przewodów i rurociągów spinających 

poszczególne elementy oczyszczalni. W związku z niskim poziomem wód gruntowych 

koniecznym będzie wykonanie odwodnień. 

 
Oddziaływanie na powietrze 

Niewielka emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów, przenoszeniem mas 

ziemnych oraz spalaniem paliw w silnikach maszyn budowlanych  wystąpi na etapie 

prowadzenia prac i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego.  

Sieć kanalizacyjna została zoptymalizowana pod kątem przepływów w taki sposób aby ścieki 

nie zalegały i nie występowało ich zagniwanie. Przepompownie zostały wyposażone w dwie 

pompy pracujące naprzemiennie – umożliwiło to zmniejszenie pojemności retencyjnej 

zbiorników i umożliwia szybki transport ścieków bez ich zbędnego przetrzymywania. 

Przepompownie zostały zaprojektowane jako bezskratkowe, co dodatkowo ograniczyło 

emisję do powietrza i konieczność częstego serwisu. W związku z powyższym w jedynym 

miejscu gdzie ścieki mogą mieć kontakt z powietrzem - w studniach rewizyjnych i 

przepompowniach – przy zachowaniu odpowiedniej staranności wykonania tych elementów  

nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń w tym związków złowonnych.  

Podczas pracy oczyszczalni będzie zachodziła bardzo ograniczona emisja substancji 

gazowych (CO2, NH3, H2S) oraz substancji złowonnych. Z uwagi na hermetyzacją 

zbiorników reaktorów i rurociągów emisja będzie odbywała się tylko przez odpowiednio 

wyniesione kominki wentylacyjne, dodatkowo zabezpieczone filtrami biologicznymi. W 
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związku z powyższym niewielka ilość emitowanych substancji gazowych będzie ulegała 

rozcieńczeniu do poziomu tła jeszcze w granicach działki oczyszczalni.  

 
Oddziaływanie na zdrowie ludzi 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi mogą mieć następujące elementy związane z budową i 

eksploatacja przedsięwzięcia: 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym mikrobiologicznych 

• emisja zanieczyszczeń do środowiska wodnego 

• emisja hałasu 

• zabezpieczenie obiektów technologicznych przed dostępem osób postronnych 

Emisja do powietrza związana z budowa inwestycji będzie niewielka, krótkookresowa, nie 

będzie źródłem uciążliwości i nie będzie miała wpływu na zdrowe ludzi. Na etapie 

eksploatacji, emisja do powietrza zostanie prawie całkowicie ograniczona przez zastosowanie 

właściwych rozwiązań technicznych. W ramach procesu oczyszczania ścieków przewidziane 

zostało maksymalne zhermetyzowanie procesu oczyszczania oraz transportu odseparowanych 

zanieczyszczeń. 

Zarówno na etapie budowy jak tez eksploatacji przedmiotowej inwestycji ograniczono do 

minimum możliwość skażenia wód powierzchniowych jak też podziemnych. Budowa 

oczyszczalni ścieków będzie wprawdzie związana z emisją dodatkowych zanieczyszczeń do 

wód rzeki Wierzycy, ale spowoduje to tylko kilkuprocentowy wzrost zanieczyszczeń w 

miejscu zrzutu ścieków oczyszczonych i nie wpłynie nawet tam na zmianę klasy czystości 

wód.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wystąpią uciążliwości  akustyczne i wibracje 

związane z pracą samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych, których zasięg 

oddziaływania ogranicza się do promienia 100m od miejsca prowadzenia prac. Z uwagi na 

logarytmiczny charakter propagacji natężenia dźwięku nie przewiduje się aby dopuszczalna 

dla pory dziennej norma natężenia hałasu na poziomie 50 dB została przekroczona w 8 

godzinnym okresie odniesienia.   

Jedynym elementem sieci kanalizacyjnej, który może być źródłem hałasu w trakcie 

eksploatacji są przepompownie. Jednakże w rozpatrywanym przypadku zastosowano pompy 

zatapialne umieszczone w podpowierzchniowych zbiornikach, co gwarantuje brak 

przekroczeń norm hałasu dla  pory nocnej poza granicą terenu przepompowni. 

W oczyszczalni ścieków zostanie zainstalowanych wiele urządzeń mechanicznych. 

Większość z nich jest nie istotnych z punktu widzenia emisji hałasu, gdyż są zanurzone w 
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ściekach (pompy zatapialne) bądź znajdują się w budynkach, emitują dźwięk o niskim 

natężeniu i pracują periodycznie. Źródłem hałasu będą budynki technologiczne w których 

zostały zainstalowane agregaty napowietrzające ściski. 

Przyjęto następujące wartości natężenia hałasu na zewnątrz budynków 

• budynek technologiczny - 44dB 

Z uwagi na fakt iż najbliższa zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w odległości ok. 250 

m od granicy działki oczyszczalni, a natężenie dźwięku na granicy działki będzie oscylowało 

w granicach 40dB, należy stwierdzić iż nie zachodzi niebezpieczeństwo przekroczenia 

obowiązujących norm natężenia dźwięku na najbliższych terenach objętych ochrona przed 

hałasem.   

 

Oddziaływanie na zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na terenach zagospodarowanych 

wzdłuż dróg, zabudowy mieszkaniowej, terenów rolnych. W trakcie realizacji inwestycji nie 

przewiduje się znaczącej ingerencji w istniejąca szatę rośliną, podczas wykonywania prac 

zostanie przekształcona niewielka ilość powierzchni zajmowana przez roślinność ruderalną. 

Jej likwidacja nie spowoduje istotnych strat przyrodniczych. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy budowie kanalizacji może dojść do konieczności 

odwodnienia wykopów. Prace te jednakże będą krótkotrwałe i o niewielkim zasięgu (krótkie 

odcinki, lej depresyjny o średnicy kilku metrów) i wywierane przez nie skutki, całkowicie 

odwracalne.  

W wyniku budowy oczyszczalni ścieków do środowiska wodnego rzeki Wierzycy 

dostarczane będą  zwiększone ładunki zanieczyszczeń, jednakże jak wynika z 

przeprowadzonej analizy sytuacja ta nie spowoduje znacznego wzrostu stężeń zanieczyszczeń 

już w miejscu zrzutu ścieków, wiec nie będzie również miała znaczącego wpływu na rośliny, 

grzyby i zwierzęta ekosystemu rzeki. Należy zauważyć iż w chwili obecnej w najbliższej 

okolicy zrzutu ścieków wody rzeki zostały zakwalifikowane do III klasy czystości. Oznacza 

to m.in. że stan wody jest określany jako zadowalający a  wartości biologicznych wskaźników 

jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych. Zrzut 

ładunków zanieczyszczeń  nie spowoduje zmiany klasy czystości wody w zakresie 

rozpatrywanych charakterystycznych zanieczyszczeń.  

Zgodnie z przeprowadzona analizą eksploatacja inwestycji nie będzie również powodowała 

negatywnego oddziaływania na potencjalne obszary systemu NATURA 2000:  ,  PLH220048 

Dolina Wierzycy.  
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Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

W ramach inwestycji przewiduje się potrzebę przemieszczania mas ziemnych związaną z 

otwieraniem wykopów i częściową wymianą gruntów. Zdjęta warstwa humusowa zostanie 

odłożona i zhołdowana oddzielnie od pozostałej części ziemi pochodzącej z wykopów. Po 

zrealizowaniu pracy ziemia złożona na odkładzie zostanie ponownie wykorzystana, a warstwa 

humusowa ponownie ułożona. Po zakończeniu prac ziemnych powierzchnia wykopu zostanie 

doprowadzona do stanu wyjściowego, łącznie z dokonaniem odpowiednich nasadzeń 

roślinnych. 

Wszystkie wytwarzane w trakcie realizacji prac oraz eksploatacji przedsięwziecia odpady 

będą gromadzone selektywnie w odpowiednich zabezpieczonych pojemnikach w 

wydzielonym miejscu, a następnie przykazywane do dalszego zagospodarowania firmom 

posiadającym stosowne zezwolenia. 

 

Oddziaływanie na krajobraz 

Większość inwestycji to prace zanikowe związane  z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Stale 

przekształcone zostaną jedynie tereny zajęte pod obiekty kubaturowe sieci kanalizacyjnej 

(przepompownie ścieków) oraz obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków. Pod każdą 

przepompownię sieciową zostanie wydzielony i ogrodzony teren o pow. ok. 64m2. Zostaną 

one zlokalizowane w skrajni dróg i na terenach już zagospodarowanych, wiec nie będą miały 

istotnego wpływu na krajobraz. Nowo budowane obiekty oczyszczalni ścieków zostały 

zaprojektowane w sposób nawiązujący harmonijnie do istniejącej zabudowy. 

Należy również nadmienić iż teren oddziaływania przedsięwzięcia leży poza granicami form 

ochrony krajobrazu (PK, OChK). 

 

Oddziaływanie na klimat 

Zgodnie z dokonanymi w toku analizy ustaleniami emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz 

hałasu, zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak również eksploatacji 

inwestycji będzie niewielka o zasięgu lokalnym i w efekcie zaniedbywalna. W związku z 

powyższym zarówno na etapie realizacji prac jak również późniejszej eksploatacji, 

przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego wpływu na klimat.      

 

Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 



Budowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach wraz z systemem kanalizacji sanitarnej obejmującym zwartą 
zabudowę tej miejscowości oraz główny kolektor przesyłowy z Koźmina, gmina Skarszewy 

 

 
101 

Na rozpatrywanym terenie oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie 

występują obiekty i obszary chronione, objęte formami ochrony dziedzictwa kulturowego, 

dóbr materialnych i kultury współczesnej oraz zabytków w tym przede wszystkim w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1568). 

 

Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

W celu ograniczenia oddziaływania prac budowlanych do minimum zastosowane zostaną 

następujące działania ochronne tj.: 

• stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,  

• stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

• odpowiednie przygotowanie i usytuowanie placu budowy  oraz jego zaplecza, w tym 

zapewnienie sprawnego dojazdu do posesji,  

• ograniczenie do minimum wielkości terenów zajętych pod plac budowy, 

• zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, 

• zastosowanie środków minimalizujących uciążliwości hałasowe w strefach ochrony 

akustycznej, prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem 

(m.in. budownictwo mieszkaniowe) prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (w 

godzinach od 6.00 do 20.00),  

• zabezpieczanie i odłożenie warstwy humusowej, która przed przystąpieniem do 

realizacji inwestycji zostanie zdjęta i wykorzysta ponownie po zakończeniu prac przy 

odtwarzaniu terenów biologicznie czynnych 

• zabezpieczenie i ochrona  roślinności występującej w sąsiedztwie prowadzonych robót 

(odeskowanie pni drzew, zabezpieczenie odpowiednimi środkami pleśnio- i 

grzybobójczymi przyciętych konarów i korzeni) 

• uwzględnienie istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem bezpiecznej 

odległości od istniejących obiektów kubaturowych, 

• w miejscu skrzyżowań trasy kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem prace będą 

wykonywane z należyta starannością a urządzenia zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

• W celu neutralizacji możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym 

ropopochodnych wykonawca prac zabezpieczy odpowiednie ilości sorbentów 

przeznaczonych do zbierania rozlewów 
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•  w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi skażenie gruntu ropopochodnymi nastąpi 

niezwłoczne usunięcie skażonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwo a teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

• odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z właściwą praktyką tzn.:  

− zostanie zminimalizowana ich ilość, 

− będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 

szkodliwych,  

− zostanie zapewniony ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich 

ponowne wykorzystanie. 

Na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków zastosowano szereg rozwiązań ograniczających 
jej uciążliwość dla terenów przyległych, jak również zdrowia i życia ludzi : 

• W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do 

atmosfery oraz ograniczenia emisji hałasu obiekty technologiczne oczyszczalni - 

podstawowe urządzenia technologiczne zostaną ustawione w zamkniętych budynkach. 

Zbiorniki i reaktory z tworzyw sztucznych zostaną wykonane jako szczelne, połączone 

szczelnym systemem rur i zaworów a odpowietrzenia wyprowadzone będą wysoko 

ponad zbiorniki. Projektowane dmuchawy sprężonego powietrza, urządzenie do 

mechanicznego oczyszczania ścieków (sito z piaskownikiem, stacja zlewcza) będą 

montowane w pomieszczeniach zamkniętych budynku technologicznego. Zbiorniki 

retencyjne zostaną wykonane jako podziemnych żelbetowe wyposażone w pompy 

zatapialne i mieszadła.  

• W zakresie ograniczenia emisja aerozoli, emisja zapachów złowonnych – przyjęte 

zostało maksymalne zhermetyzowanie procesu oczyszczania oraz transportu 

odseparowanych zanieczyszczeń.  

• W zakresie ochrony środowiska gruntowego i wodnego – projektowane obiekty 

budowlane i połączenia międzyobiektowe, będą wykonane z materiałów 

zapewniających szczelność i bezawaryjność (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna).  

• Na terenie oczyszczalni będą przechowywane substancje niebezpieczne 

wykorzystywane w bieżącej eksploatacji, takie jak: PIX (roztwór siarczanu żelaza), 

polielektrolit, wapno chlorowane oraz niewielkie ilości smarów i olejów do maszyn i 

urządzeń. PIX będzie przechowywany w specjalnym atestowanym zbiorniku 

dwupłaszczowy Polielektrolit przechowywany będzie  w zbiorniku z PE. Wapno 

chlorowane będzie przechowywane w beczkach dostarczanych przez producenta 
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razem z produktem.  

• W wyniku pracy instalacji wytwarzane będą odpady, które zostaną 

zagospodarowane zgodnie z wymogami prawa:  

- Nadmierne osady ściekowe po odwodnieniu zostaną automatycznie załadowane na 

przyczepę (wyeliminowany kontakt pracowników oczyszczalni z osadem) a 

następnie odwiezione na składowisko odpadów komunalnych.  

- Skratki oraz piasek powstające w wyniku pracy zintegrowanego urządzenie do 

separacji piasku i skratek, będą automatycznie ładowane do specjalnych 

pojemników, a następnie ręcznie przenoszone do szczelnych worków i wywożone 

na składowisko odpadów komunalnych. Skratki dodatkowo przed przeniesieniem 

do worków będą higienizowany za pomocą wapna chlorowanego.  

- Odpady o charakterze komunalnym będą zbierane selektywnie do specjalnych 

pojemników a następnie odbierane przez uprawnioną firmę    

� W celu osiągnięcia optymalnych parametrów oczyszczania ścieków praca 

oczyszczalni będzie kontrolowana przez zaawansowany system elektroniczny 

wyposażony w szereg czujników monitorujących wszystkie krytyczne parametry 

procesu.  

 

Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania art. 143 

ustawy Prawo ochrony środowiska 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 143 określa wymagania w odniesieniu do 

technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w istotny sposób 

instalacjach i urządzeniach. Proponowana technologia w całości spełnia wymagania określone 

w przytoczonym artykule. 

 

Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

Analizowane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których 

tworzy się obszar ograniczonego użytkowania, gdyż przyjęte w projektach budowlanych 

rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie 

szkodliwego oddziaływania na środowisko poza terenem zakładu. W obecnym stanie wiedzy 

nie ma podstaw prawnych do tworzenia i ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania 
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Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie 

postępowania transgranicznego 

Przedsięwzięcie ze względu na jego lokalizację – w stosunku do krajów sąsiednich z Polską 

(ok. 200 km do granicy morskiej i 300 km do granicy lądowej), jak też wielkość i 

charakterystykę zamierzenia, nie kwalifikuje się w rozumieniu powyższych zapisów 

Konwencji oraz przepisów zawartych w ustawie - Prawo ochrony środowiska ustawy do 

mogących oddziaływać transgraniczne na środowisko 

 

Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia budowy oczyszczalni z dala o 

terenów zabudowanych, a kanalizacji sanitarnej głównie w wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

oraz usytuowanie źródeł emisji w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej, nie 

przewiduje się wystąpienia uzasadnionych protestów i konfliktów społecznych związanych z 

planowanym przedsięwzięciem. 

 

Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 

Przy opracowywaniu powyższego raportu Autor zauważył: 

• Przedstawione dane techniczne i materiały wyjściowe od Inwestora były wystarczające, w 

przypadku wątpliwości, bądź uzyskania dodatkowych informacji podejmowano się 

dodatkowych konsultacji z projektantami i przyszłymi użytkownikami oraz 

przeprowadzano wizje lokalne w terenie.  

• W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie napotkano na trudności 

wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ w 

realizacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone rozwiązania w praktyce 

krajowej i UE, a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w tej branży i 

odpowiadają wymaganiom najlepszej dostępnej techniki 

 

 

 

 


