Kalisz, 12 maja 2022 r.

PO.ZZŚ.2.435.129.2022.JS
Wójt Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków
OPINIA
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a 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 środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku
z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak
IWŚ.6220.2.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P
w miejscowości Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji
na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające
go do użytku;
2. prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn;
3. zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i przekazać do
neutralizacji uprawnionym podmiotom;
4. teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji
ropopochodnych;
5. miejsca tankowania oraz napraw pojazdów i sprzętu budowlanego zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego;
6. materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby,
masy i powłoki uszczelniające) magazynować w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej
nawierzchni;
7. teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie
przez wyspecjalizowane podmioty;
8. ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagana dla
obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna wykopu;
9. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach
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w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowisko gruntowo-wodnego
substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
10. przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodnoprawne
(pozwolenia wodnoprawne i/lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych z przebudową lub
odbudową urządzeń wodnych).
UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynął wniosek Wójta
Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.2.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4609P w miejscowości Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”,
planowanego do realizacji na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej
k.i.p.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co
następuje.
Wójt Gminy Żelazków zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), to jest do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe stanowiącej pas
drogowy drogi powiatowej.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916 z późn. zm.). Obszarem chronionym
zależnym od wód zlokalizowanym najbliżej działki inwestycyjnej jest obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty PLH300034 Dolina Swędrni. Przedmiotem ochrony ww. obszaru jest siedlisko 6430, siedlisko
7140, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0, minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae), piskorz (Misgurnus fossilis),
koza złotawa (Sabanejewia aurata). Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
(Dz. U. z 2016 poz. 1967) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest
utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na
cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.
Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 4609P
w miejscowości Dębe. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego pasa
drogowego na odcinku o długości 1 505 m. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę paramentów dróg,
a w konsekwencji bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie
istniejącej drogi o utwardzone pobocze. Roboty budowlane prowadzone będą w technologii powszechnie
stosowanej w budownictwie drogowym przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego przystosowanego do
robót ziemnych oraz układania i zagęszczania nawierzchni jezdni. Parametry drogi według projektu: klasa
techniczna – Z, kategoria drogi – droga powiatowa, kategoria ruchu – KR2.
Na podstawie k.i.p. ustalono, że wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez
nadane spadki poprzeczne i podłużne na tereny na nieutwardzone pobocza oraz do istniejącego w obrębie
pasa drogowego rowu odparowującego. Biorąc pod uwagę, że planowane przedsięwzięcie dotyczy
przebudowy drogi powiatowej klasy Z stwierdzono, że przedmiotowe rozwiązanie nie jest sprzeczne
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z zapisami § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) zgodnie z którym
wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie terenów
przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii
dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej
0,1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.
W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne
i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji
przedsięwzięcia. Do prac budowlanych stosowany będzie sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi
dopuszczające go do użytku. Miejsce przechowywania surowców i materiałów wykorzystywanych do
budowy zostanie zabezpieczone materiałem izolacyjnym. Na terenie przedsięwzięcia nie będzie
prowadzona naprawa maszyn i sprzętu obsługujących budowę.
W załączonej do wniosku dokumentacji wskazano, że realizacja inwestycji nie spowoduje zmian
stosunków wodnych na omawianym terenie. Inwestycja nie wymaga osuszania terenu czy poboru wody.
W zasięgu jego oddziaływania nie występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa
art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność
oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość
ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono,
że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska
i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie
zlokalizowane poza granicami obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że hydrograficznie przedsięwzięcie
zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru Jednolitej
Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184829 – Swędrnia od Żabianki do ujścia,
a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.
Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak
i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego
określono jako „niezagrożona”. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:
1)
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2)
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3)
ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.
Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów
zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani
pośredniej ujęć wody.
JCWP PLRW600017184829 – Swędrnia od Żabianki do ujścia o statusie naturalnej części wód
o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.
W zlewni nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników
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jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni
realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wód powierzchniowych. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia
celu określono na 2021 r.
Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan
części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki
minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.
Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania oraz zastosowane rozwiązania
i technologie, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego
negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające
w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów
środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).
Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.
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