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  Przedmiotem opracowania jest „Raport o oddziaływaniu na środowisko 
budowy zbiornika małej retencji w ramach projektu „Obiekty małej retencji w 
Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu – Zwiększenie 
moŜliwości retencji oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych – dokumentacja projektowa dla zadania 17 – 
zbiornik Liszczok". 
  Istniejący zbiornik małej retencji Nr 17 Liszczok wraz z infrastrukturą 
połoŜony jest w Leśnictwie Piotrowina oddział 198 Nadleśnictwa Zawadzkie w 
sąsiedztwie miejscowości Liszczok (zapora czołowa usytuowana jest w ul. 
Rybackiej) w obszarze gminy Dobrodzień. 
  Działki, na których prowadzona jest inwestycja to: nr 860/114, 2162, 
685/187 AM 111, nr 130/7 AM 8 obręb Pludry. Nieruchomość ta połoŜona jest w 
obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
  Istniejący zbiornik małej retencji Nr 17 Liszczok wraz z infrastrukturą 
zajmuje szacunkowo powierzchnię około 3.0 ha. 

 

Projektowana inwestycja odbudowy zbiornika polegać będzie na: 
- pogłębieniu i uformowaniu dna czaszy zbiornika; 
- uformowaniu skarp obwałowania wokół zbiornika; 
- umocnieniu dna i skarp cieku na wlocie do zbiornika; 
- wykonaniu budowli piętrzącej; 
- odbudowaniu umocnień poniŜej budowli piętrzącej.   
 

Dla zachowania istniejącego światła mostu i gwarancji przepuszczenia 
wielkiej wody budowla piętrząca wody rzeki Lublinica na zbiorniku Liszczok 
powinna gwarantować przepływ w/g wzoru Iszkowskiego t.j. Q4 = 21,19 m

3/s 
przy rzędnej zwierciadła wody wielkiej spiętrzonej niŜszej od 209,80m n.p.m. Dla 
bezpieczeństwa istniejącego mostu budowlę piętrzącą przewiduje się oddalić od 
płaszczyzny wylotowej mostu o co najmniej 5,0m, wówczas pod mostem i kilka 
metrów poniŜej mostu wykonana zostanie niecka wypadowa.  
 
  Ze sporządzonego profilu podłuŜnego rzeki Lublinicy w obrębie zbiornika 
Liszczok wynika, Ŝe: 
- rzędna progu stałego wynosi       206,45 m npm 
- rzędna aktualnego piętrzenia       206,65 m npm 
- aktualna wysokość piętrzenia wynosi     0,20 m 
- planowana rzędna zwierciadła wody wielkiej (max poziom piętrzenia) 
          209,80 m npm 

 


