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1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Wstęp 
1) 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". 

2) Niniejszy Raport sporządzony został na etapie ubiegania się przez Inwestora 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania m.in. decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. 

3) Przedsięwzięcie polegające na odbudowie zbiornika małej retencji, w tym 
wykonanie budowli piętrzącej (piętrzenie powyŜej 1 m) na rzece Lublinicy, 
naleŜy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko dla których raport moŜe być wymagany; 

 
Opis elementów przyrodniczych i kulturowych w rejonie przedsięwzięcia 
4) Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej 

Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, na działkach o nr ewid. 
860/114, 2162, 685/187 AM 111, nr 130/7 AM 8, obręb Pludry. 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. 

5) Przedmiotowa inwestycja połoŜona jest w zlewni Lublinicy, prawobrzeŜnego 
dopływu Małej Panwi, przepływającego przez Lubliniec. 

6) Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obszarze istniejącego 
zdegradowanego zbiornika małej retencji w otoczeniu lasów, a tylko od 
strony wschodniej z zabudowaniami miejscowości Liszczok. 

7) Na drodze prowadzącej od wsi Liszczok w korycie rzeki Lublinicy istnieje most 
Ŝelbetowy, w którym od napływu wody rzecznej istnieje stopień 
przystosowany do piętrzenia wody. 

8) W miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia występują 
czwartorzędowe piaski średnie i drobne, przewarstwione zastoiskowymi 
namułami gliniastymi, powyŜej których leŜą nasypy (kamienie, gruz, 
kruszywo, piasek średni, namuły gliniaste, torf i gleba). 

9) Pierwszy poziom wodonośny wykształcony jest w holoceńskich pisakach, a 
zwierciadło wody o charakterze swobodnym w rejonie zabudowań 
miejscowości Liszczok, znajduje się na głębokości ok. 2,4 m pod 
powierzchnią terenu. 

10) Podczas badań terenowych obszaru przedsięwzięcia i jego otoczenia nie 
stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych mogących podlegać 
ochronie. Na zachodnim brzegu dawnego zbiornika (a obecnie 
projektowanego) widoczne przesuszenie w siedliskach leśnych. Pod tym 
względem przedsięwzięcie będzie oddziaływało pozytywnie, zwiększając 
retencję. 
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11) Cały obszar planowanego zbiornika porastają zbiorowiska szuwarowe i 
zarostowe o niewielkich walorach przyrodniczych. 

12) Pokrywa roślinna terenu zajmowanego pod zbiornik jest o przeciętnych 
wartościach przyrodniczych, bez cennych gatunków chronionych i rzadkich. 
Nie stwierdzono na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu chronionych 
gatunków roślin, grzybów i porostów. 

13) W badaniach terenowych starano się o rozpoznanie, jakie gatunki 
chronionych zwierząt występują w terenie przewidziany pod przedsięwzięcie i 
e jego najbliŜszym otoczeniu. W badaniach terenowych szczególną uwagę 
skupiono na zimorodku, wydrze i minogu strumieniowym. Spośród nich w 
terenie zajmowanym pod przedsięwzięcie stwierdzono jedynie występowanie 
zimorodka, dla pozostałych gatunków są warunki siedliskowe do 
występowania wydry. 

14) Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie: 
• na obszarze leśnym; 
• na istniejącym zbiorniku wodnym, będącym naturalnym stanowiskiem 

wielu chronionych gatunków zwierząt; 
• poza granicami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, poza 

stanowiskami dokumentacyjnymi, uŜytkami ekologicznymi; w zasięgu jego 
realizacji nie występują równieŜ pomniki przyrody; 

• około 0.5 km od obszaru Natura 2000 - Dolina Małej Panwi; 
• Planowane przedsięwzięcie leŜy poza Obszarem Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie”. 
 
Uwarunkowania realizacji inwestycji 
15) Przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako element 
projektu „Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi 
i suszy w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych”. 

16) Analizowane przedsięwzięcie zgodne jest z: 
- Programem wodno – środowiskowym kraju 
- Planem gospodarowania wodami dorzecza 
- Programem dla Odry 2006 
- Regionalnym Programem Operacyjnym Polityki Leśnej Państwa 
- Planem urządzania lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie 
- Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień 

 
Analiza rozpatrywanych wariantów przedsięwzięcia 
17) Wariant zerowy przedsięwzięcia (wariant W0) jest toŜsamy z zaniechaniem 

jego realizacji. Dotyczy sytuacji, gdy inwestor odstąpi od realizacji 
przedsięwzięcia w wyniku nieuzyskania wymaganych pozwoleń. W takim 
wypadku zachowany zostanie obecny stan środowiska przyrodniczego. 

18) Wariant inwestycyjny przewiduje, Ŝe dla zachowania istniejącego światła 
mostu i gwarancji przepuszczenia wielkiej wody, budowla piętrząca wody 
rzeki Lublinica na zbiorniku Liszczok powinna gwarantować przepływ w 
wysokości Q4 = 21,19 m3/s, przy rzędnej zwierciadła wody wielkiej 
spiętrzonej niŜszej od 209,80m n.p.m. 

19) RóŜnice wariantu alternatywnego względem wariantu inwestycyjnego 
polegają na rozpatrywanej większej wysokości piętrzenia wody. Zakładano 
zwiększenie wysokości piętrzenia o 0,4 m. 
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20) Ocenia się, Ŝe przedstawiony w niniejszym Raporcie wariant 
inwestycyjny („proponowany przez wnioskodawcę”) budowy 
zbiornika Liszczok jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym 
dla środowiska. 

 
Opis planowanego przedsięwzięcia 
21) Istniejący zbiornik małej retencji Nr 17 Liszczok wraz z infrastrukturą 

zajmuje szacunkowo powierzchnię około 3.0 ha. Koryto rzeki Lublinicy 
ukształtowane jest pośrodku czaszy zbiornika Liszczok. 

22) Urządzenie piętrzące, które obecnie istnieje, opiera się na progu betonowym, 
przylegającym do istniejącego mostu jednoprzęsłowego o świetle powyŜej 7 
m i betonowych przyczółkach. Aktualnie woda powyŜej istniejącego progu 
podpiętrzona jest o około 0,20 m; 

23) Projektowana inwestycja odbudowy zbiornika polegać będzie na: pogłębieniu 
i uformowaniu dna czaszy zbiornika; uformowaniu skarp, umocnieniu dna i 
skarp cieku na wlocie do zbiornika, wykonaniu budowli piętrzącej, 
odbudowaniu umocnień poniŜej budowli piętrzącej. Planowana rzędna 
zwierciadła wody wielkiej (max poziom piętrzenia) wyniesie 209,80 m npm. 

24) Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji do 
środowiska naturalnego. W szczególności nie przewiduje się emisji: 
- hałasu (jedynym źródłem dźwięków moŜe być szum wody przelewającej 

się z budowli piętrzącej) i wibracji; 
- promieniowania elektromagnetyczneo; 
- zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w postaci; 
- zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi w postaci ścieków; 
- odpadów; 

25) Jedynymi źródłami uciąŜliwości mogą być: 
- zmiany chemizmu wód podziemnych spowodowane zmianą stref 

redukcyjno-oksydacyjnych i miąŜszością strefy aeracji; 
- zmiany w obiegu węgla skutkujące zwykle emisją CO2 z powstałego 

zbiornika małej retencji; 
- wzrosty w stanach wody gruntowej na terenach powyŜej budowli 

piętrzącej oraz spadki stanów wody poniŜej budowli. Podnoszenie się 
stanów wód podziemnych moŜe zagraŜać obiektom budowlanym 
usytuowanym w sąsiedztwie zbiornika oraz wpływać na kształtowanie się 
siedlisk przyrodniczych; 

 
Opis przewidywanego oddziaływania 
26) Na etapie budowy istnieje zagroŜenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, 

wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych 
awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia 
moŜe równieŜ dojść w wyniku niewłaściwego magazynowania substancji 
naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu. 

27) Planowana budowa zbiornika małej retencji z uwagi na skalę przedsięwzięcia 
będzie w fazie realizacji potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i 
gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac moŜliwy jest wzrost 
zapylenia oraz stęŜeń NOx  i węglowodorów w sąsiedztwie terenu objętego 
projektem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie 
jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuŜszym 
okresie czasu. 
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28) Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie 
etap realizacji inwestycji. W trakcie budowy zbiornika małej retencji w rejonie 
lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą 
pracą cięŜkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów 
transportujących materiały i surowce. Podczas prowadzenia prac źródłem 
hałasu mogą być maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji takie jak 
np. koparki, spycharki. 

29) Ze względu na połoŜenie oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje się 
transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji zbiornika 
małej retencji. 

30) Spodziewanym rezultatem powstania zbiornika jest zwiększenie miejsc o 
duŜej wilgotności. Powstaną zabagnienie w samym zbiorniku, jak równieŜ 
poniŜej zastawki piętrzącej w wyniku przesiąków gruntowych. Powinno to 
wzmocnić wartość siedliska dla gatunków wodno-błotnych (traszka 
grzebieniasta, kumak nizinny, Ŝółw błotny, wydra, bóbr, piskorz, róŜanka). 
Siedliska poza obszarem Natura 2000 będą stanowiły refugia jak równieŜ 
korytarz ekologiczny. 

31) Zajmowany teren obecnie nie jest znaczącym siedliskiem gatunków będących 
przedmiotem ochrony w obszarze PLH160008 Dolna Małej Panwi, 
spodziewano się występowania minoga strumieniowego, jednak rzeka nie ma 
w analizowanym fragmencie odpowiednich dla gatunku siedlisk i nie 
stwierdzono występowania tego gatunku. Wydra jest w okolicy, ale nie  
stwierdzono jej występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia. 
MoŜna spodziewać się, Ŝe w wyniku powstania zbiorników znajdzie ona tu 
bardziej dogodne dla siebie siedliska i zajmie ten teren. 

32) Zakłóceniem względem środowiska przyrodniczego będzie okres wykonania 
zbiornika. Nie będzie to stanowiło znaczącego zagroŜenia z uwagi na to iŜ 
prace zaplanowano poza sezonem lęgowym płazów. Emisja do atmosfery, 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub wód nie stanowi znaczącego 
zagroŜenia z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia. 

33) W ramach analizy stwierdzono, Ŝe przedsięwzięcie: nie jest bezpośrednio 
związane z zarządzaniem obszarem Natura 2000 PLH160008 (nie ma planów 
ochrony lub planów zadań ochronnych dla tego obszaru); nie jest powiązana 
z innymi planami lub przedsięwzięciami. Nie ma elementów związanych z 
przedsięwzięciem, które w znaczący sposób mogłyby negatywnie wpływać na 
cele ochrony w obszarze Natura 2000. 

34) Przedsięwzięcie nie leŜy w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Stobrawsko-Turawskie”. Przedsięwzięcie nie wpłynie na wyróŜniający się 
krajobrazowo teren o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowych ze 
względu na moŜliwe zaspakajanie potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem. Nie wpływa równieŜ negatywnie na gatunki chronione, a dla 
wydry mogą ulec poprawie warunki siedliskowe w związku ze wzbogaceniem 
moŜliwości Ŝerowania. 

35) Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego 
negatywnego wypływu na przedmioty ochrony i cle ochrony obszaru Natura 
2000 PLH160008 Dolna Małej Panwi, gatunki zwierząt objętych ochroną, 
występujące w terenie zajmowanym pod przedsięwzięcie oraz na przedmiot i 
cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 
W celu minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań naleŜy uwzględnić 
warunki realizacji robót wskazane w tym opracowaniu. 
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36) W wyniku podpiętrzenia wód powierzchniowych nastąpi podniesienie się 
naturalnej podstawy drenaŜu wód podziemnych w obszarze czaszy zbiornika. 
W rejonie miejscowości Liszczok (po stronie wschodniej zbiornika) oraz w 
sąsiadującym od strony zachodniej kompleksie leśnym, przewiduje się 
zmniejszenie głębokości połoŜenia zwierciadła wody podziemnej. 

37) Podniesienie się poziomu wód podziemnych w sąsiedztwie zbiornika wpłynie 
korzystnie na siedliska przyrodnicze oraz na warunki zaopatrzenia w wodę w 
rejonie miejscowości Liszczok. 

38) Ze względu na korzystny charakter utworów geologicznych w obrębie 
pierwszego poziomu wodonośnego i jego bezpośredni kontakt hydrauliczny z 
wodami powierzchniowymi, nastąpi wzrost zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych, 

39) Zbiornik przyczyni się do wyrównania (złagodzenia) zmienności przepływów 
w rzece Lublinicy, a w szczególności złagodzenie kulminacji fal powodziowych 
i takŜe głębokich niŜówek. 

40) Eksploatacja zbiornika małej retencji, ze względu na brak w sąsiedztwie 
obiektów o wartości kulturowej, nie będzie wiązała się z negatywnym 
oddziaływaniem w tym zakresie. 

 
Działania ograniczające negatywne oddziaływanie 
41) Przed rozpoczęciem budowy oraz na etapie prowadzenia robót proponuje się 

zapewnienie nadzoru przyrodniczego (jednostka ds. ochrony przyrody w 
Nadleśnictwie lub podmiot zewnętrzny) w celu kontroli wdroŜenia zaleceń 
minimalizujących negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

42) Na etapie uŜytkowania przedsięwzięcia wskazana jest kontrola skuteczności 
rozwiązań ograniczających szkody wywoływane przez bobry oraz sprawdzanie 
czy zbiorniki nie zostały zasiedlone przez ryby. Ponadto proponuje się 
monitorowanie: zasiedlania zbiorników przez płazy; 

43) Zaplanować nieregularny kształt zbiornika z wyspą i zakolami, większość 
brzegów zaplanować jako łagodnie opadające (od 1:3 do 1:5) bez wysokich 
grobli i usypywania urobku na hałdach. 

44) Dno zbiornika ukształtować tak aby powstały płytkie (30-50 cm) laguny 
sprzyjające rozrodom płazów. 

45) Wszelkie prace w zlewni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i 
płazów, który trwa od 1 marca do 15 sierpnia. Prace poza tym okresem 
muszą być poprzedzone ekspertyzą, Ŝe nie będą zagroŜeniem dla lęgów 
ptaków i rozmnaŜania się płazów. 

46) Wycinkę drzew i krzewów naleŜy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, 
naleŜy to zrobić w okresie od 15 sierpnia do końca lutego. W wypadku 
prowadzenia prac poza tym okresem, naleŜy przed przystąpieniem do robót 
zrobić ekspertyzę stwierdzającą, Ŝe w terenie nie ma zajętych gniazd ptaków. 

47) Dla ochrony korytarza ekologicznego zachować moŜliwość migracji 
organizmów wodnych Lublinicą (np. na odpływie ze zbiornika naleŜy wykonać 
bystrotok o spadkach od 1:20 do 1:30, z wykorzystaniem materiałów 
naturalnych, umoŜliwiający zachowanie droŜności ekologicznej cieku); 

48) Zachować cenną aleje wiązów szypułkowych przy ul. Rybackiej. W miarę 
starzenia się drzew powstaną siedliska dla pachnicy dębowej i innych 
saproksylofagów. 

49) Zbiornika nie zarybiać, tak aby nie stwarzać zagroŜenia dla skrzeku i larw 
płazów. 
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WNIOSEK: 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ocenia się, Ŝe realizacja 

inwestycji w wariancie inwestora moŜliwa jest do realizacji, pod 

warunkiem spełnienia zaleceń niniejszego Raportu. 

Budowa 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" jest korzystna ze 

względu na warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne oraz moŜliwa pod 

względem uwarunkowań przyrodniczo-środowiskowych i społecznych.  

ZałoŜone rozwiązania projektowe dąŜą do ograniczenia 

występowania ewentualnych konfliktów. Budowa i eksploatacja 

inwestycji musi jednak uwzględniać zalecenia niniejszego Raportu, 

określone w rozdziale: „Podsumowanie – Zalecenia i Wnioski”, które 

pozwolą zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia. 
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2. WSTĘP 

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

  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". 

 
 Niniejszy Raport sporządzony został na etapie ubiegania się przez 
Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia.  
  Celem opracowania jest określenie oddziaływania inwestycji przy 
przyjętych rozwiązaniach projektowych i koncepcyjnych na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną ludność, z 
uwzględnieniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń.  
  Zakres raportu obejmuje rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska 
naturalnego, stan zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł i 
rodzajów uciąŜliwości i określenie wpływu obiektu na komponenty środowiska. W 
trakcie prac kameralnych przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych. 
Dokonano wizji terenu. 
  Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 
• opis projektowanego przedsięwzięcia, 
• opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
• opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• opis i ocena wariantów realizacji inwestycji w tym wariantu polegającego na 
niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz najkorzystniejszego dla środowiska 
wraz z uzasadnieniem wyboru,  

• wybór optymalnych wariantów dla przeprowadzenia inwestycji, 
• uzasadnienie wyboru przez wnioskodawcę wariantów, 
• określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wybranych 

wariantów, 
• analizę i ocenę moŜliwych zagroŜeń i szkód dla zabytków chronionych, 
• opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, 
• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
• wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest   

ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania, 
• przedstawienie zagadnień w formie graficznej, 
• analizę moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem; 
• przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji, 
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• źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu oraz 
wskazanie trudności wynikających z niedostatków metod i danych, jakie 
napotkano opracowując raport;  

• streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.  
 
  Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu z dnia 07 września 2011 r. (WOOŚ.4241.295.2011.IM) raport o 
oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być 
sporządzony ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na gatunki zwierząt objętych ochroną, występujących w 
przedmiotowym zbiorniku wodnym oraz na przedmiot i cele ochrony 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 
 
 Zakres opracowania jest zgodny z wytycznymi 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. Nr 199/2008, poz. 1227). 
 

2.2 Podstawa formalno prawna 

 Niniejszy raport oddziaływania na środowisko naturalne został wykonany 
przez zespół pod kierunkiem Sławomira Chybińskiego na zlecenie Biura 
Projektowo-InŜynierskiego REDAN sp. z o.o. (ul. Jagielońska 69, 70-382 
Szczecin). Inwestorem przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie (ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie). W 
zakresie dotyczącym oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze 
współpracowano z Andrzejem Ruszlewiczem. 

 Sporządzenie Raportu jest elementem postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, które to postępowanie przeprowadza się w związku 
z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 
 

  Przedsięwzięcie polegające na odbudowie zbiornika małej retencji, w tym 
wykonanie budowli piętrzącej (piętrzenie powyŜej 1 m) na rzece Lublinicy, naleŜy 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
kategorii określonej przepisem art. 59 ust. 1 punkt 2 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. Nr 199/2008, poz. 1227). 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 
213/2010, poz. 1397) planowana inwestycja dotyczy przedsięwzięć określonych 
§ 3 ust. 1 pkt 66 lit. a czyli obejmuje „budowle piętrzące wodę inne niŜ 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na obszarach objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem 
budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niŜ 1 m realizowanych na 
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podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych ustanowionych dla danej 
formy ochrony przyrody” – dla których raport moŜe być wymagany. 

 Dla przedmiotowej inwestycji organem ochrony środowiska jest Burmistrz 
Dobrodzienia. 

  Przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, jako element projektu „Zwiększenie moŜliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych  na terenach nizinnych”. 
 
 Zgodnie z postanowieniem z dnia 25.102011 r. (Nr RG.6220.8.6.2011) 
Burmistrz Dobrodzienia stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił 
zakres zgodnie z art. 66 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. Nr 199/2008, 
poz. 1227). 
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1  PołoŜenie administracyjne i geograficzne 

Pod względem administracyjnym teren objęty opracowaniem zlokalizowany 
jest w gminie miejsko-wiejskiej Dobrodzień, powiat oleski, województwo 
opolskie, na działkach o nr ewid. 860/114, 2162, 685/187 AM 111, nr 130/7 AM 
8, obręb Pludry. 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. 
 

Rysunek 3.1  Mapa administracyjna województwa opolskiego  
(źródło: http://lex.pl/serwis/mp/2000/0453.htm) 

 
 Wg podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki, 1994) 
analizowany teren połoŜony jest w obrębie mezoregionu Równina Opolska 
(318.57). Jest to mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej, stanowiąc jej 
najbardziej na wschód wysuniętą część. Od północnego zachodu graniczy z 
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Równiną Oleśnicką, od południowego zachodu z Pradoliną Wrocławską a od 
wschodu z WyŜyną Śląsko-Krakowską. W osi Równiny Opolskiej została 
wykształcona współczesna dolina Małej Panwi. [1]. 

 
Rysunek 3.2  PołoŜenie fizyczno-geograficzne [1] 

 

 
 

Równina Opolska (318.57) wciska się klinem między Próg Woźnicki i Garb 
Tarnogórski. Wznosi się tu na wysokość 250 - 300 m n.p.m. stanowiąc część 
dorzecza Małej Panwi, która przepływa przez jej centralną część. Cały obszar 
systematycznie obniŜa się w kierunku zachodnim. W terminologii 
geomorfologicznej obszar ten nazywany jest Doliną Małej Panwi i uwaŜany za 
część WyŜyny Śląskiej. 
 

3.2 Morfologia i hydrografia 

Równina Opolska charakteryzuje się ukształtowaniem terenu typowo 
nizinnym. RóŜnice wysokości są tu rzędu 2-4 m. Przez region Równiny Opolskiej 
przepływa równoleŜnikowo ze wschodu na zachód rzeka Mała Panew, w obrębie 
której połoŜone są jednostki osadnicze. Rzeka płynie głównie w naturalnym 
korycie tworząc liczne zakola i starorzecza. Rozległe tereny piaszczyste Równiny 
Opolskiej z licznymi formami wydmowymi porastają lasy iglaste. W rejonie 
planowanego przedsięwzięcia dominuje rzeźba płaska i płaskorówninna,  
o nachyleniach terenu nie przekraczających 5%. Są to tereny na ogół piaszczyste 
z wychodniami utworów starszych, miejscami urozmaiconej wydmami. Centralna 
część regionu, w obrębie której połoŜone są jednostki osadnicze, zajmowana jest 
przez szeroką dolinę Małej Panwi z jej terasami zalewowymi i średnimi 
akumulacyjno – erozyjnymi. W obrębie terasy zalewowej rozwinął się ciąg 
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starorzeczy, który w połączeniu z meandrującą rzeką stanowi malowniczy 
element krajobrazu.  
Mała Panew jest prawobrzeŜnym dopływem Odry o długości 132 km. Dolina rzeki 
Mała Panew to szerokie, płaskie obniŜenie terenu o wysokości 180 – 230 m 
n.p.m. oraz powierzchni dorzecza 2132 km². Przepływa przez województwa 
śląskie i opolskie. Źródła znajdują się w pobliŜu wsi Cynków. Stamtąd Mała 
Panew płynie przez Zieloną, Kalety, Gminę Tworóg, Lubliniec-Kokotek, Krupski 
Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. W dolnym biegu rzeki, 
pomiędzy Turawą a Ozimikiem, zbudowano zbiornik retencyjny Jezioro 
Turawskie. Ujście do Odry znajduje się na granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki, 
w pobliŜu wsi Czarnowąsy. Mała Panew jest rzeką średnio zanieczyszczoną: 
źródła rzeki zaliczane są do wód III klasy czystości, a woda poniŜej Jeziora 
Turawskiego jest nawet II klasowa.  

 
Przedmiotowa inwestycja połoŜona jest w zlewni Lublinicy, 

prawobrzeŜnego dopływu Małej Panwi, przepływającego przez Lubliniec. Swoje 
źródła ma w pobliŜu wsi Sadów. Liczy 29 km długości. Uchodzi w mieście 
Zawadzkie do Małej Panwi. W rejonie objętym opracowaniem jej koryto i 
przyległa część doliny tworzą unikatowy krajobraz z zachowanymi licznymi 
malowniczymi meandrami, starorzeczami, głębiami, bystrzami i innymi godnymi 
zachowania elementami. Oprócz Lublinicy licznie występują małe cieki o płaskich 
i podmokłych dnach. 

 

3.2.1 Gospodarowanie wodami w dorzeczu 

 Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, podczas badania wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko naleŜy przeanalizować równieŜ czy inwestycja moŜe spowodować 
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza. Plany gospodarowania wodami (PGW) są narzędziami 
planistycznymi, które mają ujawnić proces osiągania celów środowiskowych. 
Stanowią one fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów 
wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. PGW będą miały 
wpływ na kształtowanie gospodarki wodnej i innych sektorów gospodarki, w tym: 
przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy 
turystykę.  

W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry [17],  
w obrębie którego usytuowana jest przedmiotowa inwestycja, ustalenie celów 
środowiskowych dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych 
(ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej) zostało oparte o 
dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Przy ustalaniu 
celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku 
z wymaganym nie pogorszeniem ich stanu. Dla JCWP będących obecnie w bardzo 
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
tego stanu/potencjału. Ponadto ustalając cele uwzględniono takŜe róŜnicę 
pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla 
naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej 
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dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto w obydwu przypadkach w celu 
osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowe utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego. Według PGW dla obszarów chronionych 
funkcjonujących na obszarach dorzeczy nie zostały obecnie podwyŜszone cele 
środowiskowe. Dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 
79/409/EWG oraz 92/43/EWG celem środowiskowym będzie osiągnięcie lub 
utrzymanie co najmniej dobrego stanu. 

Podstawową jednostką hydrograficzną, dla której określa się stan wód jest 
tzw. jednolita część wód. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) to 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 
• struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich część,  
• jezioro lub inny naturalny zbiornik,  
• sztuczny zbiornik wodny,  
• morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeŜne.  

Na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami i ich 
aktualizacji jednolite części wód powierzchniowych zostały zgrupowane w scalone 
części wód powierzchniowych (SCWP). Planowana inwestycja zlokalizowana jest na 
obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) – Lublinica o kodzie PLRW60001711829, która stanowi 
część scalonej części wód SO0403 pn. „Mała Panew od Stoły do Lublinicy 
włącznie”. Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(PGW) JCWP Lublinica została sklasyfikowana jako ciek typu – potok nizinny 
piaszczysty (17) – która została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym 
stanie, niezagroŜona nie osiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan 
wód w 2015 roku [9]. Zgodnie z oceną jakości wód rzeki Lublinicy za 2009 r. [18] 
niesie ona wody pozaklasowe. 

 
Rysunek 3.3  Mapa scalonych JCWP dorzecza Odry [9]. 
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3.2.2 Charakterystyka hydrograficzna zlewni 

Mała Panew to prawy dopływ górnej Odry, płynie z WyŜyny Woźnicko-
Wieluńskiej na Nizinę Śląską; długość 132 km, powierzchnia dorzecza 2132 km2; 
źródła na wysokości 340 m n.p.m. wśród wzniesień Progu Woźnickiego, w rejonie 
bezleśnym, koło wsi Cynków, około 7 km na pd.-wsch. od miasta Woźniki; kilka 
kilometrów płynie na południe, następnie na Równinie Opolskiej zmienia kierunek 
na zachodni i pn.-zach.; w górnym biegu rzeki, w podłoŜu doliny, piaskowce 
liasowe; następnie rzeka płynie rozległą piaszczystą doliną, urozmaiconą wałami 
wydm, pokrytą zwartym kompleksem lasów sosnowych (Bory Stobrawskie), 
ciągnących się w dorzeczu Małej Panewi i Stobrawy. W środkowym i dolnym 
biegu rzeka tworzy liczne zakola.  

 
Przeciętna szerokość doliny 0,3-0,6 km w górnym biegu, do powyŜej 1 km 

przy ujściu. Około 17 km powyŜej ujścia zlokalizowane jest Jezioro Turawskie, 
regulujące m.in. przepływy Odry. Ujście rzeki znajduje się w Pradolinie 
Wrocławskiej, na wysokości 146 m n.p.m., w Czarnowąsach, poniŜej Opola. 
Średnie spadki doliny Małej Panewi wynoszą od około 2,5‰ w górnym biegu do 
0,9‰ w dolnym. Średni roczny przepływ (1956-90) w Turawie: 9,39 m3/s. 
Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu rzeki to ok. 3,0 m. 
Mała Panew niesie wody w znacznym stopniu zanieczyszczone w rejonach 
zakładów przetwórstwa drewna i hut. NajwaŜniejsze dopływy: Chrząstawa, 
Leśnica, Lublinianka, Libawa. 

 
Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obszarze istniejącego 

zdegradowanego zbiornika małej retencji w otoczeniu ekosystemów leśno – 
łąkowych, a tylko od strony wschodniej z zabudowaniami miejscowości Liszczok. 
Na drodze prowadzącej od wsi Liszczok w korycie rzeki Lublinicy istnieje most 
Ŝelbetowy, w którym od napływu wody rzecznej istnieje stopień przystosowany 
do piętrzenia wody praktycznie w płaszczyźnie wlotu pod most, km 3+000 rzeki 
Lublinicy. Przez zbiornik przepływa rzeka Lublinica - dopływ rzeki Mała Panew w 
km 62 + 250. Zlewnia  Lublinicy wynosi 122.3 km2, zlewnia w km 3 + 000 
wynosi 115.5 km2. Opad w obszarze zlewni Lublinicy - średni z wielolecia wynosi 
718 mm. 

 

3.3 Budowa geologiczna 

PodłoŜe regionu stanowią mało odporne iły górnotriasowe. W ich obrębie 
powstało obniŜenie, które w czwartorzędzie zostało zasypane grubą pokrywą 
osadów, głównie piaszczysto-Ŝwirowych. Obszar objęty opracowaniem połoŜony 
jest w dolinie Małej Panwi z systemem teras akumulacyjnych o charakterze 
piaszczystym i piaszczysto – Ŝwirowym rozciętych współczesną doliną rzeki Mała 
Panew, z systemem teras średnich i zalewowych, przykrytych cienką warstwą 
utworów mułkowych i pylastych (mada rzeczna) wieku holoceńskiego. W obrębie 
wyŜszych teras akumulacyjnych rozwinięty jest zespół wydm holoceńskich. 

 
W budowie geologicznej terenu udział biorą utwory czwartorzędu 

wykształcone jako mady i piaski rzeczne w dolinie rzeki, piaski akumulacji 
lodowcowej z głazami oraz piaski rzeczne wyŜszego, plejstoceńskiego tarasu i 
piaski wydmowe. Osady czwartorzędu osiągają miąŜszość ca 20,00m. NiŜej 
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zalegają utwory triasu wykształcone jako iły kajpru (do 210m), wapienie i margle 
wapienia muszlowego (do 430m), wapienie margle i dolomity retu (do 505m), 
piask i piaskowce i zlepieńce pstrego piaskowca dolnego – do 634m. NiŜej do 
głębokości 674m występują piaskowce drobnoziarniste czerwonego spągowca-
perm, zalegające na karbonie. 
 

3.3.1 Charakterystyka geologiczno-inŜynierska 

Zgodnie z oceną warunków gruntowo – wodnych na terenie objętym 
opracowaniem, wykonaną w czerwcu 2011 r., wykonaną w oparciu o 4 otwory 
geotechniczne, budowę geologiczną rozpoznano do gł. 6,0 - 12 m. W miejscu 
lokalizacji planowanego przedsięwzięcia występują czwartorzędowe piaski średnie 
i drobne, przewarstwione zastoiskowymi namułami gliniastymi, powyŜej których 
leŜą nasypy (kamienie, gruz, kruszywo, piasek średni, namuły gliniaste, torf i 
gleba). PoniŜej 10 m p.p.t. nawiercono warstwę pyłu piaszczystego. 
Czwartorzędowa warstwa wodonośna zbudowana z piasków drobno i 
średnioziarnistych posiada swobodne zwierciadło wody stabilizujące się w okresie 
badań na głębokości od 1,6m do 2,70 m p.p.t  

 

3.4 Warunki hydrogeologiczne 
Pod względem hydrogeologicznym w rejonie lokalizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia moŜna wyróŜnić dwa główne piętra wodonośne: czwartorzędowe 
i triasowe. Piętro czwartorzędowe rozciąga się na północy i reprezentowane jest 
przez osady piaszczysto - Ŝwirowe o miąŜszości nie przekraczającej 20 metrów. 
W obrębie piętra czwartorzędowego występuje kopalna struktura wodonośna 
Małej Panwi – zbiornik perspektywiczny dla celów zaopatrzenia w wodę o bardzo 
wysokiej przewodności (> 240 m2/d) i wydajności (120 m3). Z uwagi na 
zalegającą warstwę utworów przepuszczalnych występuje tutaj znaczne 
zagroŜenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.  

 
Piętro triasowe obejmujące swoim zasięgiem cały obszar i reprezentowane 

jest przez zbiornik szczelinowo - krasowy środkowego i dolnego wapienia 
muszlowego rejonu Grotowice - Krupski Młyn, najbardziej zasobnego i 
stanowiącego podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę na obszarze województwa 
opolskiego. Z uwagi na wyjątkowe walory jakościowo - ilościowe GZWP wymaga 
objęcia najwyŜszą ochroną.  

 
Według Kleczkowskiego [1990] przedmiotowa inwestycja połoŜona jest na 

obszarze: zbiornika triasowego GZWP 333 Opole – Zawadzkie, na granicy GZWP 
328 Dolina kopalna Małej Panwi, GZWP 327 Lubliniec – Myszków, a takŜe na 
obszarze zbiornika GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie.  
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Rysunek 3.4  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w rejonie inwestycji [2] 

 

 
 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie jednolitych części wód 
podziemnych JCWPd, przez które rozumie się określoną objętość wód 
podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 
Jednolite części wód podziemnych stanowią obecnie przedmiot badań 
monitoringowych. W 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja przebiegu 
granic JCWPd wydzielonych w 2005 r. Dotychczasowa wersja podziału JCWPd na 
161 części obowiązuje do końca 2014 roku, natomiast projektowana, nowa 
wersja podziału na 172 części oraz subczęści, po akceptacji Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, będzie obowiązywała od 2015 roku. Wg obecnego 
wydzielenia, rejon planowanej inwestycji leŜy w obrębie JCWPd Nr 116. 
Natomiast po weryfikacji, wg nowego podziału będzie się on znajdował w 
granicach JCWPd Nr 110.  

JCWPd nr 116 znajduje się w regionie Środkowej Odry i zajmuje 
powierzchnię 2921,25 km2. Region hydrogeologiczny wg Atlasu 
Hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XII, XIII. Cechą szczególną JCWPd 
(ilościowa, chemiczna) jest to, Ŝe poziomy triasu występują na obszarze całej 
jednostki. Wody poziomu permu i karbonu występujące na głębokościach do 
czterystu kilkudziesięciu metrów są wodami słodkimi. Główny uŜytkowy poziom 
wodonośny wykształcony w utworach czwartorzędowych występuje w obrębie 
róŜnych genetycznie osadów: poziom wodonośny w osadach fluwioglacjalnych i 
wydmowych wysoczyzny; poziomy wodonośne dolin kopalnych; poziom 
wodonośny współczesnej doliny Odry i jej dopływów. 

Najbardziej zasobnym czwartorzędowym poziomem wodonośnym jest 
poziom doliny kopalnej Małej Panwi. MiąŜszość osadów piaszczystych lokalnie 
przekracza 90 m. RównieŜ znaczne miąŜszości warstw wodonośnych mogą być 
związane z kopalnym systemem pra-Odry. Dolinę wypełniają osady zlodowacenia 
południowo- i środkowopolskiego, powyŜej których leŜą osady rzeczne oraz 
wydmowe, które maskują obecność doliny kopalnej. Zwierciadło wody jest 
swobodne, poziom wodonośny jest zasilany bezpośrednio przez wody opadowe. 
Odpływ wód podziemnych odbywa się ku Odrze. MiąŜszość warstwy wodonośnej 
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jest tu nieco większa niŜ na obszarach wysoczyzny i waha się w przedziale 20–44 
m. W obrębie doliny obserwuje się wypłycenia i nieciągłości w jej przebiegu. 
 

Rysunek 3.5  Lokalizacja inwestycji na mapie JCWPd Nr 68 oraz najbliŜsze GZWP [17] 
 

 
 

Na przewaŜającej części JCWPd uŜytkowym piętrem wodonośnym jest 
triasowe piętro wodonośne. WyróŜnić moŜna dwa zasadnicze poziomy 
wodonośne: wapienia muszlowego i pstrego piaskowca często połączonego z 
retem. Wody w utworach środkowego i dolnego wapienia muszlowego są 
związane z wapieniami i bez warstw gogolińskich, są one wodonośne jedynie w 
strefie wychodni, co wiąŜe się ze szczelinami wietrzeniowymi. MiąŜszość osadów 
wodonośnych poziomu wapienia muszlowego ocenia się na około 180–200 m a 
poziomu retu na około 60–100 m. Zgodnie z monoklinalnym zaleganiem osadów 
triasu, głębokość stropu osadów węglanowych zwiększa się ku północy i 
północnemu wschodowi od ok 15 do ponad 400 m. Pokrywę osadów 
węglanowych stanowi nieprzepuszczalny kompleks iłowcowo-mułowcowy osadów 
kajpru i retyku. Poziomy wapienia muszlowego i retu reprezentują zbiornik typu 
szczelinowo-krasowego. Przepływ wód w poziomach węglanowych odbywa się w 
kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Zasilanie poziomów odbywa się na 
wychodniach osadów wapienia muszlowego i retu. Zasadniczą naturalną strefę 
drenaŜu stanowi dolina Odry oraz strefy tektoniczne, gdzie występują połączenia 
poziomu wapienia muszlowego i retu z wyŜej ległymi poziomami wodonośnymi 
kredy, neogenu i czwartorzędu. Izolacja poziomu wodonośnego ogólnie jest 
dobra. W dolinie Odry na utworach wapienia muszlowego leŜą czwartorzędowe 
piaski i Ŝwiry rzeczne oraz piaski i piaskowce. 
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Pomimo zidentyfikowania na terenie JCWPd nr 116 presji rolniczej, w 
obszarze jednostki nie wyznaczono obszarów szczególnie naraŜonych na 
zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Istotnym problemem 
jednostki jest niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych jak 
równieŜ presja związana z intensywną eksploatacją surowców węglanowych. 

 
Tabela 3.3  Charakterystyka JCWPd nr 116 [17] 

 

 

 
Ocena stanu chemicznego: Ze względu na skomplikowaną budowę 
geologiczną obszaru oraz występowanie wielu warstw wodonośnych, w ramach 
monitoringu operacyjnego 2009 opróbowano łącznie wodę z 20 punktów, w tym 
7 punktów z poziomów czwartorzędowych, 1 z neogeńskiego, 1 z kredowego, 10 
z triasowego i 1 ujmujący wody warstwy permskiej. Po uśrednieniu wyników ze 
wszystkich punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia wartości 
granicznych III klasy jakości dla Ŝadnego wskaźnika, co wskazuje na dobry stan 
chemiczny badanej jednostki. Dodatkowym argumentem za tym, Ŝe stan 
jednostki jest dobry jest fakt, Ŝe główną warstwę uŜytkową jednostki stanowi 
poziom triasowy, w którym jakość wód podziemnych jest równieŜ dobra. NaleŜy 
podkreślić jednak problematyczną jakość wód poziomów czwartorzędowych, w 
których zauwaŜono znaczne przekroczenia stęŜeń potasu, niklu i manganu. 
 

Warunki hydrogeologiczne w obrębie zbiornika: W ramach wizji terenowej 
w rejonie zbiornika przeprowadzono pomiary zwierciadła wody w wybranych 
studniach gospodarskich. Szczegółowe dane przedstawia poniŜsza tabela. 
Zestawiono w niej takŜe wyniki obserwacji zwierciadła wody z otworów 
geotechnicznych (zgodnie z zał. nr 4). Zgodnie z danymi pierwszy poziom 
wodonośny wykształcony jest w holoceńskich pisakach, a zwierciadło wody o 
charakterze swobodnym w rejonie zabudowań miejscowości Liszczok, znajduje 
się na głębokości ok. 2,4 m ppt. Miejscowość wyposaŜona jest w wodociąg, a 
studnie słuŜą jedynie do niektórych potrzeb gospodarczych (np. podlewanie 
ogródków). 
 

Tabela 3.4  Parametry hydrogeologiczne otworów w rejonie zbiornika 
 

nr otworu źródło danych rodzaj otworu rzędna terenu 
[m n.p.m.] 

głębokość/rzędna 
zwierciadła wody 

głębokość 
otworu [m] 

data 
obserwacji 

Rybacka 1 obserwacje 
własne 

studnia 
gospodarska 

211,14* 2,47 / 208,67* 3,08 06.10.2011 

Rybacka 2 obserwacje 
własne 

studnia 
gospodarska 

210,90* 2,38 / 208,53* 2,71 06.10.2011 

Rybacka 3 obserwacje 
własne 

studnia 
gospodarska 

210,66* 2,48 / 208,18* 2,77 06.10.2011 
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nr 1 wg zał. nr 4 geotechniczny 209,06 1,60 / 207,46 6,0 04.06.2011 

nr 2 wg zał. nr 4 geotechniczny 210,40 2,70 / 207,70 6,0 04.06.2011 

nr 3 wg zał. nr 4 geotechniczny 209,80 2,70 / 207,10 7,0 04.06.2011 

nr 4 wg zał. nr 4 geotechniczny 209,85 2,75 / 207, 10 12 04.06.2011 

* wg odczytu z mapy (wartość szacunkowa) 

 

3.5 Warunki klimatyczne 
Region, w którym zlokalizowana jest planowana inwestycja znajduje się w 

strefie przygranicznej charakteryzującej się relatywnie ostrymi warunkami 
klimatycznymi na skutek oddziaływania WyŜyn: Śląskiej (od południa) i 
Woźnicko-Wieluńskiej (od północy). Oddziaływanie wyŜyn na warunki 
klimatyczno-pogodowe powoduje wzrost wpływów kontynentalnych w stosunku 
do atlantyckich. DuŜe znaczenie w kształtowaniu mezoklimatu ma równieŜ 
obniŜenie dolinne Małej Panwi, które modyfikuje wpływy róŜnych typów 
klimatów. 

 
Średnia roczna temperatura powietrza w gminie wynosi 7˚C. W styczniu 

średnia temperatura wynosi –2˚C; a w lipcu 17˚C. Biorąc pod uwagę wieloletnie 
wskaźniki termiczne, zima w tym regionie rozpoczyna się 11 grudnia, a wiosna 
01 kwietnia. Roczna suma opadów przekracza 710 mm. Średnio występuje ok. 
20 dni burzowych w ciągu roku. Częstotliwość gradobicia nie przekracza 1,5 dnia 
na rok. Na terenie tym przewaŜają wiatry zachodnie przynoszące najwięcej 
opadów. Najczęściej na wiosnę i w lecie wieją wiatry północno – zachodnie, 
najrzadziej wschodnie i północno-wschodnie. Silne wiatry naleŜą do rzadkości i 
często panuje cisza.  
Surowość klimatu przejawia się większymi amplitudami temperatur, niŜszymi 
temperaturami w okresie letnim, duŜą liczbą opadów, skróconym sezonem 
wegetacyjnym, grubszą pokrywą śniegową i dłuŜszym okresem jej 
występowania. Zimy są w gminie długie i ostrzejsze niŜ np. w dolinie Odry, lata 
krótsze i zimniejsze.  

 
Warunki mikroklimatyczne obszaru charakteryzują się duŜą zmiennością, 

spowodowaną m.in. zróŜnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem 
wielkoprzestrzennych ekosystemów leśnych i łąkowych, a takŜe strefy otwartych 
obszarów gruntów ornych zlokalizowanej w centralnej jej części. ZróŜnicowanie 
terenu powoduje występowanie znacznej zmienności warunków 
bioklimatycznych. 

 

3.6 Warunki glebowe 

Większość gleb gminy naleŜy do typu pseudobielicowego, częściowo 
brunatnego i czarnych ziem. Piaski i Ŝwiry teras rzecznych występują w zwartych 
obszarach w południowej części gminy w dolinie Małej Panwi, Myśliny, Bziniczki. 
Pod względem litologicznym są to piaski drobno- i średnioziarniste z domieszką 
Ŝwirów drobnookruchowych, miejscami występują przewarstwienia mułków lub 
glin.  
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W analizowanym obszarze w oparciu o opis taksacyjny wyróŜniono 

następujące typy i podtypy gleb leśnych: gleba bielicowa pod względem składu 
granulometrycznego są to piaski słabo gliniaste na piaskach luźnych oraz piaski 
luźne, gleba gruntowoglejowa właściwa pod względem składu 
garnulometrycznego są to piaski gliniaste średniej głębokości na piaskach 
zwięzłych, grunty porolne – gleba gruntowoglejowa właściwa – piaski gliniaste 
średniej głębokości na piaskach zwięzłych, a ponadto grunty rolne: rola VI klasy 
gleby, pastwiska V i VI klasy gleby, sad VI klasy gleby, grunty pod linią 
energetyczną, tereny budowlane LP, zadrzewienia LP oraz tereny prywatne. W 
wykonanej odkrywce glebowej w roku 2001 w sąsiednim oddziale 176 nie 
wykazano obecności wody gruntowej w profilu glebowym. 
 

3.7 Świat roślinny i zwierzęcy 

3.7.1 Wstęp – metodyka przeprowadzonych badań 

 
  Na potrzeby planowanej budowy zbiornika małej retencji Liszczok - 
zadanie 17 prowadzone były prace zmierzające do rozpoznania środowiska 
przyrodniczego w sąsiedztwie zbiornika. Objęły one szereg wizji terenowych oraz 
analiz dokumentów archiwalnych. Na potrzeby zbiornika Liszczok opracowano: 
- Inwentaryzację przyrodniczą i wstępną ocenę przyrodniczą dla 18 zadań 

składających się z poszczególnych obiektów planowanych do wykonania w 
ramach projektu: Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych na terenie 
Nadleśnictwa Zawadzkie, dr Krzysztof Spałek, Bio - Plan Krasiejów 2007 r. 

- Analizę: Obiekty ochrony przyrody w pobliŜu zbiornika Liszczok gm. 
Dobrodzień. Oprac. GraŜyna Halicka 

a takŜe w miesiącach sierpień-październik przeprowadzono rozpoznanie 
przyrodnicze terenu zbiornika na potrzeby niniejszego Raportu. Pracami 
przyrodniczymi kierował Andrzej Ruszlewicz. 
 
Szczegółową charakterystykę przyrodniczą zawarto w załączniku nr 1 do 
niniejszego Raportu.  
 

3.7.2 Siedliska przyrodnicze 

  Podczas badań terenowych obszaru przedsięwzięcia i jego otoczenia nie 
stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych, o jakich mowa w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz.510). 
Potwierdzono występowanie zbiorowisk roślinnych stwierdzanych we 
wcześniejszych badaniach tego terenu (Spałek 2007). Koryto Lublinicy w obrębie 
dawnego zbiornika pogłębione, uregulowane, dno piaszczyste, tylko miejscami 
skupiska rzęśli wiosennej Callitriche palustris. W strefie brzegowej (zachodniej) 
wąski pas o charakterze grądowym, ale nie o cechach pozwalających 
zakwalifikować jako siedlisko przyrodnicze. W obrębie zbiornika w południowo-
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zachodnim fragmencie nalot olszy czarnej Alnus glutinosa. Na zachodnim brzegu 
dawnego zbiornika (a obecnie projektowanego) widoczne przesuszenie w 
siedliskach leśnych. Pod tym względem przedsięwzięcie będzie oddziaływało 
pozytywnie, zwiększając retencję. Widać murszenie torfów niskich pomiędzy 
lasem a dawnym wypłyconym brzegiem zbiornika, gdzie dawniej musiała być 
bogata roślinność szuwarowa. Cały obszar planowanego zbiornika porastają 
zbiorowiska szuwarowe i zarostowe o niewielkich walorach przyrodniczych. 
Głównie są to zbiorowiska z dominacją trzcinnika piaskowego Calamagrostis 
epigejos, trzcinnika lancetowatego Calamagrostis canescens, mozgi trzcinowatej 
Phalaris arundinacea, miejscami szuwar mannowy Glycerietum maximae, zespół 
sitowia leśnego Scirpetum sylvatici. Na pozostałym obszarze i w jego otoczenie 
występują zbiorowiska leśne z dominacją suboceanicznego bóru świeŜego 
Leucobryo-Pinetum. 
 

3.7.3 Flora – gatunki objęte ochroną gatunkową 
 

  Pokrywa roślinna terenu zajmowanego pod zbiornik jest o przeciętnych 
wartościach przyrodniczych, bez cennych gatunków chronionych i rzadkich. Nie 
stwierdzono na terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu chronionych gatunków 
roślin, grzybów i porostów.  
W zbiorowiskach terenów otwartych dominuje trzcinnik piaskowy Calamagrostis 
epigejos, do którego zwłaszcza w terenach bardziej wilgotnych dołącza mozga 
trzcinowata Phalaris arundinacea, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis 
canescens, sitowie leśne Scirpus sylvaticus, śmiałek darniowy Deschampsia 
caespitosa, sit rozpierzchły Juncus effusus, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, 
mietlica zwyczajna Agrostis capillaris, trzęślica modra Molinia caerulea, turzyca 
drŜączkowata Carex brizoides. Miejscami gdzie jest silniejsze uwigotnieje z 
występującą wodą rośnie manna mielec Glyceria maxima. W południowo-
zachodnim fragmencie jest nalot drzew olszy czarnej Alnus glutinosa. Drzewa w 
róŜnym wieku od kilku do kilkudziesięcioletnich, bez wypróchnień i dziupli. W toni 
wodnej rzeki występują jedynie zbiorowiska rzęśli wiosennej Callitriche palustris i 
potocznika wąskolistnego Berula erecta, rzęsa drobna Lemna minor, manna 
mielec Glyceria maxima. W strefie ekotonowej między terenem otwartym (czaszą 
dawnego zbiornika) a lasem dodatkowo dochodzą gatunki leśne takie jak 
borówka czarna Vaccinium myrtillus, orlica pospolita Pteridium aquilinum, 
wietlica samicza Athyrium filix-femina, narecznica krótkoostna Dryopteris 
carthusiana, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, śmiałek pogięty Deschampsia 
flexuosa, trzęślica modra Molinia caerulea, jeŜyny Rubus sp. W bardziej 
zdegradowanych siedliskach pojawia się roślinność charakterystyczna dla siedlisk 
synantropijnych i ruderalnych: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, bylica pospolita 
Artemisia vulgaris, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, wrotycz 
pospolity Tanacetum vulgare.  
Na południowym brzegu projektowanego zbiornika, wzdłuŜ ul. Rybackiej, rośnie 
cenna aleja wiązów szypułkowych Ulmus laevis.  
 

3.7.4 Fauna 
 

W badaniach terenowych starano się o rozpoznanie, jakie gatunki chronionych 
zwierząt występują w terenie przewidziany pod przedsięwzięcie i e jego 
najbliŜszym otoczeniu (100-300 m). Analizowano moŜliwość występowania 
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gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze PLH160008 Dolna Dolnej 
Panwi. Zwrócono równieŜ uwagę na chronione gatunki ptaków, w tym 
umieszczone w załączniku I dyrektywy ptasiej. Brano pod uwagę rolę lokalnego 
korytarza ekologicznego, jaką pełni dolina Lublinicy. W badaniach terenowych 
szczególną uwagę skupiono na zimorodku Alcedo atthis, wydrze Lutra lutra i 
minogu strumieniowym Lamperta planeri. Spośród nich w terenie zajmowanym 
pod przedsięwzięcie stwierdzono jedynie występowanie zimorodka, dla 
pozostałych gatunków są warunki siedliskowe do występowania wydry. 
 

3.7.5 Przyrodnicze obszary i obiekty objęte ochroną 

 
Zgodnie z opinią RDOŚ w Opolu, z analizy przyrodniczej i informacji 

zawartych w KIP wynika, Ŝe planowane przedsięwzięcie realizowane będzie: 
• na obszarze leśnym; 
• na istniejącym zbiorniku wodnym, będącym naturalnym stanowiskiem wielu 

chronionych gatunków zwierząt; 
• poza granicami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, poza 

stanowiskami dokumentacyjnymi, uŜytkami ekologicznymi; w zasięgu jego 
realizacji nie występują równieŜ pomniki przyrody; 

• w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie".  
 

(Uwaga: szczegółowa analiza granic Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie"wykazała, Ŝe 
przedmiotowa inwestycja nie leŜy na terenie OChK „Lasy Stobrawsko 
- Turawskie" lecz w jego bliskim sąsiedztwie. Przebieg granic OChK  
przedstawiono na poniŜszej mapie oraz w załączniku nr 17) 
 

• około 0.5 km od obszaru Natura 2000 - Dolina Małej Panwi; 
 
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: 
• obszary wodno-blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych; 
• obszary wybrzeŜy; 
• obszary górskie; 
• obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych. 
 

W zasięgu oddziaływania projektowanego obiektu ustalono formy ochrony 
przyrody wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., są to: 
1. obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”; 
2. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w sąsiedztwie inwestycji.  
 

Ad 1. Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie 
ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 
17 maja 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, 
poz. 173), zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 
0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133). PołoŜony na terenie gmin: Chrzątowice, 
Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, 
Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, 
Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice, obejmuje obszar o 
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powierzchni 118.367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych 
miejscowości; z powyŜszego 19.800 ha znajduje się na terenie gminy Lasowice 
Wielkie (niemal 94% jej ogólnej powierzchni). 

Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po 
Puszczy Śląskiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróŜnicowane gatunkowo i 
siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeŜego, 
z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie 
znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z 
okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i 
liściaste lasy mieszane. Walory te podkreśla niezliczona ilość bogatych w 
ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych, 
starorzecza, źródła i stawy, a takŜe polodowcowe moreny i wydmy (głównie w 
dolinach Bogacicy, Budkowiczanki i Stobrawy).  

 
Rysunek 3.5  Granice OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” i  NATURA 2000 PLH160008 Dolina 

Małej Panwi [geoportal] 
 

 
 

Ad 2. W rejonie lokalizacji planowanej inwestycji, w związku z dość 
znacznym zróŜnicowaniem siedlisk, stwierdzono występowanie chronionych i 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  Bogactwo roślinności tego obszaru jest 
odzwierciedleniem duŜej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku 
zróŜnicowanej rzeźby terenu, róŜnego typu gleb, warunków klimatycznych i 
wilgotnościowych. ZróŜnicowanie ww. warunków umoŜliwiło rozwój wielu 
zbiorowiskom roślinnym, takim jak: zbiorowiska wodne i szuwarowe, łąkowe, 
zbiorowiska leśne, zbiorowiska segetalne, zbiorowiska antropogeniczne związane 
z terenami zabudowanymi (ruderalne), okrajkami, zrębami leśnymi, miejscami 
wydeptywanymi. Walory przyrody oŜywionej tego regionu związane są z 
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występowaniem duŜej lesistości, znacznych powierzchni łąk i pastwisk oraz 
nielicznych, ale bardzo cennych zbiorników wodnych. Na okolicznych terenach 
stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin chronionych, w tym: 

- grąŜel Ŝółty, 
- grzybienie białe, 
- kruszczyk szerokolistny, 
- kukułka szerokolistna, 
- lilia złotogłów, 
- rosiczka okrągłolistna, 
- wawrzynek wilczełyko, 
- bagno zwyczajne, 
- mącznica lekarska, 
- widłaczek torfowy oraz 
- widłaki: goździsty, jałowcowaty i spłaszczony. 
 
Gatunki chronione uzupełnia ok. 20 gatunków roślin rzadkich, z których 

najcenniejsze jest liczydło górskie. Faunę tego regionu reprezentuje 150 
gatunków chronionych kręgowców, w tym 12 gatunków płazów, 5 gatunków 
gadów, 123 gatunków ptaków, 10 gatunków ssaków. Do najcenniejszych naleŜą 
ptaki związane z obszarami wodnobłotnymi, takie jak: bielik, kania ruda, bocian 
czarny, perkoz, derkacz. Na przelotach regularnie stwierdzany jest rybołów oraz 
liczne koncentracje kaczek. W zróŜnicowanych gatunkowo i siedliskowo lasach 
występują niemal wszystkie znane z terenów kraju gatunki łowne, w tym 
największe:  jelenie, sarny, dziki. 

 
Badania terenowe nie wykazały, na terenie objętym 

opracowaniem, występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i 
porostów. Stwierdzono zasiedlenie tego terenu przez następujące 
chronione gatunki zwierząt: 

 
• Bezkręgowce: ślimak winniczek Helx, pomatia, tygrzyk paskowany Argiope 

bruennichi, trzmiel ziemny Bombus terrestris, trzmiel kamiennik Bombus 
lapidarius, biegacze Carabus spp. 

• Kręgowce: Ŝaba trawna Rana temporaria, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
jaszczurka Ŝyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, 
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, Ŝmija zygzakowata Vipera berus, ryjówka 
aksamitna Sorex araneus, jeŜ europejski Erinaceus europeus, wydra Lutra 
lutra, zimorodek Alcedo atis, pliszka Ŝółta Motacilla flava, pliszka siwa 
Motacilla alba, strzyŜyk Troglodytes troglodytes, rudzik Erithacus rubecula, 
pokląskwa Saxicola ruberta, kos Turdus merula, śpiewak Turdus philomelos, 
łozówka Acrocephalus palustris, cierniówka Sylvia communis, pierwiosnek 
Phylloscopus collybita, muchołówka szara Muscicapa striata, sikora uboga 
Poecile palustris, czubatka Lophophanes cristatus, modraszka Cyanistes 
caeruleus, bogatka Parus major, kowalik Sitta europaea, gąsiorek Lanius 
collurio, sójka Garrulus glandarius, szpak Sturnus vulgaris, zięba Fringilla 
coelebs, makolągwa Carduelis cannabina. 
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Rysunek 3.6  Wybrane stanowiska występowania roślin chronionych i rzadkich w pobliŜu zbiornika 

Liszczok [16] 

 
 

Rysunek 3.7  Wybrane stanowiska występowania ornitofauny na terenie gminy Dobrodzień w pobliŜu 
zbiornika Liszczok [16] 

 
 
Ok. 0,5 km na południe od zbiornika Liszczok znajduje się projektowany 

specjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 PLH160008 Dolina Małej 
Panwi. Dolina Małej Panwi charakteryzuje się zróŜnicowaną morfologią tworzoną 
przez plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe 
i wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, 
eoliczne i rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami 
górnotriasowymi.  
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Rysunek 3.8  Mapa z zaznaczonym fragmentem obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi [16] 
 

 
 

Proponowana ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie 
meandrującym przebiegu, dno doliny i przyległe tereny wysoczyzny. Mała Panew 
jest jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju 
proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 w granicach woj. opolskiego. W dnie 
licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje takŜe przyległe do doliny 
kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, w zagłębieniach 
międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie 
torfowiska. 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się równieŜ Zespół 
przyrodniczo – krajobrazowy „Nad Brzyniczką” - zespół o powierzchni 
155,43 ha zlokalizowany w dolinie tej rzeki, na odcinku Kolonowskie – Pludry. 
Ochronie podlega sama dolina Brzyniczki z dobrze zachowanymi stromymi 
brzegami; zasadnicze walory chronionego zespołu to dobrze zachowana 
bioróŜnorodność, zanotowano tu 155 gatunków roślin naczyniowych i liczne 
gatunki ginącej fauny. Czysta woda rzeki Brzyniczki jest miejscem występowania 
wielu gatunków ryb i skorupiaków, oraz miejscem Ŝerowania wielu gatunków 
zwierząt. 

3.8 Opis zabytków i obszarów kulturowych podlegających ochronie 

Na terenie objętym opracowaniem brak stanowisk archeologicznych oraz 
zabytków konserwatorskich. NajbliŜej połoŜonymi obiektami wpisanym do 
wojewódzkiego rejestru zabytków archeologicznych jest średniowieczne 
grodzisko oraz osada z epoki kamienia w miejscowości Kielcza w gminie 
Zawadzkie, a takŜe osada z czasów kultury łuŜyckiej w miejscowości Jemielnica, 
w gminie Jemielnica. PoniŜej w tabeli wymienione są najbliŜej połoŜone zabytki 
znajdujące się w wojewódzkim rejestrze zabytków. 
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4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI 
 

4.1 Funkcjonowanie zbiorników małej retencji w Polsce 

 
 Przed II wojną światową na obszarze ówczesnej Polski było kilkanaście 
tysięcy zbiorników wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów 
energetycznych oraz zupełnie nieznana i trudna do oszacowania liczba zbiorników 
małej retencji wykorzystywanych do innych celów. Z tej ogromnej liczby w 
wyniku działań wojennych, a zwłaszcza katastrofalnych w skutkach decyzji 
powojennych władz komunistycznych dotyczących państwowej monopolizacji 
energetyki, do końca lat sześćdziesiątych zostało zniszczonych ponad 90% 
niewielkich budowli piętrzących wody powierzchniowe. Skala zniszczeń była 
ogromna, a w połączeniu ze skutkami intensywnie prowadzonych prac 
melioracyjnych doprowadziło to do znacznego obniŜenia wód gruntowych w 
Polsce, zwłaszcza na obszarze NiŜu Polskiego. To właśnie wówczas, ponad 40 lat 
temu, po raz pierwszy zaczęto mówić o stepowieniu Polski Centralnej, zwłaszcza 
Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza. Władze ówczesnej Polski preferowały budowę 
wielkich zapór na duŜych rzekach (osławiony projekt kaskadyzacji Wisły,  którego 
realizacja doprowadziłaby do katastrofy ekologicznej o trudnej do przewidzenia 
skali) [13]. 

Pierwszą większą akcję propagowania małej retencji (głównie budowę 
małych zbiorników) prowadzono na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia 
(Dziewoński 1971, Radczuk 2002). Pod koniec lat 70. Rząd PRL podjął uchwałę, 
w której zalecano odbudowę małych zbiorników i piętrzeń na rzekach. Z tego 
samego okresu pochodzi Uchwała w sprawie popierania rozwoju małej energetyki 
wodnej. Brak jest danych do oceny skuteczności tych działań. Faktem jest, Ŝe w 
latach 70. i 80. odbudowano kilkadziesiąt piętrzeń i zbiorników wodnych, a część 
ich wykorzystana jest do produkcji energii elektrycznej. Nie zawsze te inwestycje 
były przyjazne dla środowiska przyrodniczego. W roku 1995 podjęto kolejny krok 
dla poprawy struktury bilansu wodnego małych zlewni. Podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej a 
Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa RP dotyczące 
współpracy w zakresie programu rozwoju małej retencji [21].  

W roku 2002 powtórnie zaakcentowano potrzebę rozwoju małej retencji 
podpisując porozumienie „w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju 
małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdraŜania proekologicznych metod 
retencjonowania wody”. Porozumienie to podpisali: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Minister Środowiska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Opracowane zostały wojewódzkie programy rozwoju małej retencji 
obejmujące głównie obszary wiejskie. Ocenia się, Ŝe inwestycje realizowane w 
ramach tych programów powodowały zwiększenie retencji wodnej w kraju 
średnio o około 15 mln m3 rocznie, przy planowanej w wojewódzkich programach 
na około 60 mln m3 rocznie (Kowalewski 2007). Dość aktywne działania w 
zakresie małej retencji zostały podjęte przez Lasy Państwowe i organizacje 
ekologiczne. Wybudowano duŜą liczbę niewielkich piętrzeń na rowach i ciekach 
oraz zbiorników wodnych słuŜących głównie poprawie stanu ekologicznego 
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siedlisk leśnych i mokradłowych. Brak jest jednak pełnych danych dla oceny 
wzrostu objętości retencyjnej [21]. 
 

4.2 Uwarunkowania Projektu w ramach POIiŚ 

 Przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako element 
projektu „Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i 
suszy w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych”. 

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach 
administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy 
jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego [6]. 

Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Na obecnym etapie 
uczestniczy w nim 179 Nadleśnictw z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Planuje się realizację około 3 300 obiektów, na kwotę ponad 195 
mln zł. KaŜde z zadań to zbiór obiektów realizowanych dla polepszenia warunków 
wilgotnościowych na danym terenie, pomiędzy którymi występują zaleŜności 
funkcjonalno–przestrzenne (najczęściej w obrębie małych zlewni rzek trzeciego 
rzędu). Szczegółowa liczba Nadleśnictw i zadań moŜe jeszcze się zmienić, np. w 
wyniku przeprowadzenia analiz środowiskowych, weryfikujących zasadności 
poszczególnych inwestycji. Część obiektów zlokalizowana będzie na obszarach 
Natura 2000 lub na terenach objętych innymi formami ochrony przyrody [6]. 

W projekcie przyjęto, Ŝe duŜe moŜliwości retencjonowania wód stwarza 
szczególnie przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w kierunku 
hamowania odpływu wody – naprawa dawnych błędów, polegających na 
nadmiernym odwadnianiu. Działania powodujące opóźnianie i ograniczenie 
odpływu, np. poprzez spiętrzenie wody w rowach, podpiętrzanie jej w jeziorkach, 
oczkach wodnych i podobnych obniŜeniach terenu, z których woda jest 
odprowadzana rowami, przynoszą poprawę struktury bilansu wodnego i 
zwiększenie róŜnorodności biologicznej. Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić 
małe zbiorniki wodne oraz piętrzenia na ciekach moŜna wymienić [6]: 

- zapobieganie suszy, 
- funkcje przeciwpowodziowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych 

na terenach leśnych, spłaszczanie fali powodziowej w niŜszych partiach 
zlewni, 

- odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł, 
- podtrzymywanie poziomu wód gruntowych, 
- podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk, 
- utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub 

okresowo związanej z wodą, 
- oczyszczanie wody, 
- ograniczenie erozji, 
- wodopoje dla dzikich zwierząt. 
ZałoŜono, Ŝe w ramach projektu będą realizowane przede wszystkim takie 
działania, które łączyć będą zwiększenie retencji wody z ochroną przyrody - 
poprawą stanu ekosystemów i siedlisk od wody zaleŜnych. Szczególny akcent 
połoŜony będzie na uniknięcie sytuacji, w których realizacja inwestycji małej 
retencji mogłaby spowodować szkody w środowisku [6]. 
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  Projekt małej retencji współfinansowany będzie ze środków Funduszu 
Spójności. Maksymalny poziom dofinansowania sięga do 85% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe 15% stanowić będzie wkład własny beneficjenta – 
PGL LP. P dniu 9 czerwca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla 
Projektu. Wartość wydatków całkowitych została wskazana na kwotę 195 200 
000,00 PLN. Początek realizacji projektu (jednocześnie początek okresu 
kwalifikowalności wydatków) został wskazany na 12 października 2007 r. Koniec 
realizacji projektu (jednocześnie koniec okresu kwalifikowalności wydatków) 
został wskazany na 31 grudnia 2014 r. [6]. 

 

4.3 Uwarunkowania ekonomiczne budowy zbiorników małej retencji  

  Istotnym czynnikiem w planowaniu działań zmierzających do zwiększenia 
retencji wody jest analiza ekonomicznej efektywności tych działań. Wiele analiz 
ekonomicznych wykonanych w tym zakresie wykazuje, Ŝe małe przedsięwzięcia 
są znacznie bardziej ekonomiczne. Według danych przedstawionych przez 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych koszt retencjonowania 1 m3 
wody w duŜych zbiornikach retencyjnych wynosi od 15 do 40 zł, a w zbiornikach 
małej retencji mieści się w granicach 2 do 5 zł. Tak zwana mała retencja, obok 
zdecydowanej przewagi w aspekcie ekonomicznym – jest kilkakrotnie tańsza – 
ma równieŜ wiele zalet w trudnym do wycenienia aspekcie środowiskowym [13]. 
 

4.4 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych 

4.4.1 Program wodno – środowiskowy kraju 

 
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000r., zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) jest 
najwaŜniejszym i najbardziej dalekosięŜnym aktem prawnym, obejmującym 
zagadnienia gospodarowania wodami, który powstał do chwili obecnej w Unii 
Europejskiej. Dyrektywa ta ustanawia ramy dla ochrony wszystkich wód 
(śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeŜnych 
oraz wód podziemnych). Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego 
wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównowaŜonego 
rozwoju.  

Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. 

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównowaŜonego rozwoju 
i dotyczy: 
- zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,  
- promowania zrównowaŜonego korzystania z wód,  
- ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,  
- poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością 
człowieka,  

- zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,  
- zmniejszenia skutków powodzi i suszy.  
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 Zapisy RDW wprowadzają system planowania gospodarowania wodami 
w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód 
został opracowywany Program wodno-środowiskowy kraju oraz Plany 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Transpozycja przepisów RDW 
do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę Prawo 
wodne (Dz.U.05.239.2019 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ponadto 
RDW transponowana jest takŜe poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.08.25.150 z późn. zm.) oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 z późn. zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
 

Program wodno – środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające 
działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na 
poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi 
kluczowy element Planów gospodarowania wodami dorzeczy. Zgodnie z RDW 
rozpoczęcie realizacji działań zawartych w PWŚK powinno nastąpić najpóźniej 
w ciągu 12 lat od dnia wejścia w Ŝycie RDW, czyli do 22 grudnia 2012 roku. 
Opracowanie poszczególnych programów działań dla SCWP oraz JCWPd, 
zebranych następnie w PWŚK, stanowi zasadniczy krok w procesie planowania 
gospodarowania wodami. Podsumowanie programów działań, zawartych 
w PWŚK, stanowić będzie element składowy planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy. 

Pierwszym krokiem w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami było 
sporządzenie charakterystyki kaŜdego obszaru dorzecza. W ramach prac 
dokonano wyznaczenia jednolitych części wód, wyznaczono silnie zmienione 
i sztuczne części wód. Zasadniczym elementem tej charakterystyki było 
określenie znaczących oddziaływań na wody i ich skutków, a efektem – ocena 
zagroŜenia nieosiągnięciem celów środowiskowych przez jednolite części wód na 
obszarze dorzecza, czyli wskazanie tych części wód, dla których osiągnięcie 
w 2015 r. stanu dobrego jest niemoŜliwe lub wątpliwe.  

 
Tabela 4.1  Charakterystyka JCWPd nr 116, wg PWŚK [19] 
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Tabela 4.2  Charakterystyka JCWP Lublinica, wg PWŚK [19] 
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Działania podstawowe skierowane są do realizacji niemal we wszystkich 
częściach wód, na terenie całego kraju. Wynikają z zapisów aktów prawa 
krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania właściwego 
stanu wód oraz ekosystemów od wód zaleŜnych, czyli pozwalają na wypełnienie 
zobowiązań dyrektyw zdefiniowanych w załączniku VI część A (zgodnie z art. 11 
pkt 3. a RDW). W ramach działań podstawowych zastosowano podział na dwie 
grupy, tj. działania podstawowe grupy A i B.  
 
Działania podstawowe grupy A wynikają z: 

• Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 
• Programu wyposaŜenia aglomeracji poniŜej 2000 RLM w oczyszczalnie 

ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej; 
• Programu wyposaŜenia zakładów przemysłu rolno-spoŜywczego o wielkości 

nie mniejszej niŜ 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód 
w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy 
ochrony wód; 

• Programów przyjętych dla obszarów wraŜliwych na zanieczyszczenia 
pochodzenia rolniczego; 

• Działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami 
zanieczyszczającymi lub grupami substancji zanieczyszczających, 
stanowiących powaŜne zagroŜenie dla środowiska wodnego lub za jego 
pośrednictwem środowiska przyrodniczego. 

 
Działania podstawowe grupy B obejmują: 

• Działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na 
osiągnięcie przez te części wód dobrego potencjału ekologicznego; 

• Działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania 
wymagane w pozostałych dyrektywach); 

• Zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 
11 ust. 3 RDW. 

 
Drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW oraz przetransponowanych do 

polskiego prawodawstwa poprzez ustawę - Prawo wodne to działania 
uzupełniające, opracowane i wdraŜane w uzupełnieniu do działań podstawowych 
dla realizacji celów wskazanych w art. 4 RDW. Dyrektywa zawiera otwartą listę 
działań uzupełniających w załączniku VI B, natomiast ustawa - Prawo wodne w 
art. 113a ust. 3 wskazuje następujące działania tego typu: 
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• środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia 

optymalnego wdroŜenia przyjętych działań; 
• wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska; 
• działania na rzecz ograniczenia emisji; 
• zasady dobrej praktyki; 
• działania słuŜące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej 

wykorzystaniu, między innymi promowanie technologii polegających na 
efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik 
nawodnień; 

• przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i 
edukacyjne. 

 
W zakresie wód podziemnych (JCWPd) przyjmuje się, iŜ wszystkie 

działania wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego 
wód powierzchniowych będą miały pozytywny wpływ na poprawę stanu 
chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Wobec powyŜszego dla JCWPd 
niezagroŜonych nieosiągnięciem celów środowiskowych przyjęto jako 
podstawowe działania takie jak dla właściwych SCWP. Natomiast dla JCWPd 
zagroŜonych nieosiągnięciem celów środowiskowych zaproponowano ponadto 
działania uzupełniające. 

 

4.4.2 Plan gospodarowania wodami dorzecza 
 

Według RDW Plany gospodarowania wodami (PGW) są narzędziem 
planistycznym mającym usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. 
Celem środowiskowym planów gospodarowania wodami jest taka konsolidacja 
działań i środków, która pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu wód juŜ do roku 
2015. Działaniami objęte zostaną zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne 
by uzyskać: 
- dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych; 
- dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych. 

PGW będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale 
takŜe na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, 
gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę. PGW powinny 
zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i 
regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii 
rozwoju województw czy w wojewódzkich planach zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
W PGW szczególną rolę zajmuje podsumowanie działań, zawartych w 

PWSK. Działania te winny zostać zrealizowane na obszarze dorzecza w celu 
zapewnienia utrzymania lub poprawy jakości wszystkich wód do 2015 r.,  
a w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Dotyczą one zarówno 
konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych jak i środków o charakterze 
administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy 
edukacyjnym. 
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Tabela 4.3  Posumowanie programu działań dla SCWP SO0403 [9] 

 

Kod 
SCWP 
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niezagro- 
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B 
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DEROGACJOM 

SO0403 6 6 26 770 000 25 000 0 0 0 
 

Tabela 4.4  Posumowanie programu działań dla JCWPd Nr 116 [9] 
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4.4.3 Program dla Odry 2006 
 
Powódź tysiąclecia, która w lipcu 1997 roku nawiedziła południowo-

zachodnią Polskę, zwróciła uwagę opinii publicznej i środowisk politycznych na 
problemy zagospodarowania Odry i jej dorzecza, zwłaszcza w aspekcie 
bezpieczeństwa powodziowego. Efektem było opracowanie Programu dla Odry – 
2006, z mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Program dla Odry - 2006” (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067 z późn. 
zm.). Program dla Odry – 2006 jest średniookresową strategią modernizacji 
Odrzańskiego Systemu Wodnego. Jego zasadniczym celem jest zbudowanie 
systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej 
zarówno potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, sporządzania 
prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony czystości 
wody i środowiska przyrodniczego, jak równieŜ potrzeby transportowe, ogólno-
gospodarcze oraz konsumpcyjne. ChociaŜ zaplanowano działania, które 
wprowadzą trwałe zmiany z punktu widzenia środowiska, to jego priorytetem 
było zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej, zarówno duŜych 
skupisk ludzkich, majątku, jak i maksymalnie moŜliwej ochrony cennych siedlisk 
przyrodniczych.  
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Lasy Państwowe realizowały w bardzo szerokim zakresie swoje zadania 
wynikające z Programu dla Odry – 2006. Uczestniczyły w nich nadleśnictwa z 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: Katowice, Łódź, Piła, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Wrocław i Zielona Góra. Ogółem, w ramach Programu, tylko do 
końca 2007 r. wybudowano 280 zbiorników małej retencji, przeprowadzono 
prace melioracyjne (uzupełniające i odtworzeniowe) na 366 km cieków wodnych, 
wykonano przebudowę drzewostanów na powierzchni 27 tys. ha lasów oraz 
zalesiono 11 tys. ha gruntów [20]. Ponadto w dorzeczu Odry w latach 2004-
2008, w ramach zadań własnych i zleconych w zakresie wzrostu lesistości i 
poprawy retencji lasów, m.in. zbudowano 2,6 tys. nowych punktów czerpania 
wody, wydatkowano ponad 0,2 mld zł na utrzymanie dróg leśnych, a 34 mln zł 
na utrzymanie obiektów wodno-melioracyjnych. W celu uzupełniania i utrzymania 
w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych, średnio rocznie wykonuje się w 
Lasach Państwowych prace na około 650 ha, w tym w ramach Programu dla Odry 
– 2006 na ok. 100 ha i na 70 ha zbiorników małej retencji. 
 

Zaktualizowanie Programu dla Odry – 2006 ma na celu większą integrację 
wymagań rozwoju społeczno-gospodarczego z potrzebami środowiska 
przyrodniczego, która to integracja w świetle obowiązującej polityki wodnej i 
polityki ochrony środowiska jest podstawowym wymogiem stawianym wszystkim 
planom i programom realizowanym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Powinno nastąpić dalsze wzmocnienie celów stawianych przed gospodarką wodną 
i ochroną środowiska przyrodniczego w zakresie osiągnięcia dobrego stanu wód i 
ekosystemów od wód zaleŜnych oraz zachowania korzystnego stanu ochronnego 
siedlisk i gatunków. W aktualizacji Programu dla Odry – 2006 uwzględniono 
wyniki prac nad przygotowaniem Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza 
Odry.  

Objęte aktualizacją zamierzenia, które zostały zaplanowane do realizacji 
do końca 2015 r., oszacowano na kwotę 9,168 mld złotych (wraz z listą zadań 
rezerwowych) [20]. Ich realizację rozłoŜono na lata 2010 – 2015, zgodnie z 
załoŜeniami i horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Kraju. Na podstawie 
uwarunkowań poszczególnych komponentów Programu dla Odry – 2006, kierując 
się zarówno dotychczasowymi działaniami podejmowanymi w ramach realizacji 
Programu, jak i potrzebami osiągnięcia jego celów w sposób jak najbardziej 
efektywny, stworzona została lista projektów kluczowych. W komponencie 
„Lasy”, w ramach zalesienia i zwiększenia retencji na obszarach leśnych 
zaplanowano do realizacji następujące działania [20]: 
- podniesienie stopnia lesistości, szczególnie na obszarach wododziałowych, 
- zapewnienie ciągłości i trwałości lasu, 
- przebudowa drzewostanów w kierunku zgodnym z siedliskiem, 
- budowa i utrzymanie systemu małej retencji w lasach, 
- promocja budowy małych zbiorników, w tym pojników dla zwierząt 
hodowlanych na pastwiskach i łąkach, 

- ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, 
- odtwarzanie górnej granicy lasu na terenach górskich, 
- zabudowa przeciwerozyjna potoków i odsłoniętych stoków górskich, 
- zachowanie zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych, 
- budowa dodatkowych obwałowań (lub przesunięcie istniejących) wokół 
cenniejszych lasów łęgowych oraz wykonanie systemu regulacyjnego 
pozwalającego na wpuszczanie i wypuszczanie wody, aby umoŜliwić 
przyjmowanie wód wezbraniowych przez lasy łęgowe, 
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- przywrócenie warunków zalewowych lasom, które znalazły się poza obszarem 
obwałowanym, 

- prowadzenie gospodarki leśnej z zachowaniem wymagań ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarach lasów łęgowych leŜących wewnątrz 
obwałowań, 

- uzgodnienie stosowania metod hodowli w lasach, zgodnie z potrzebami 
spełniania funkcji przeciwpowodziowej polderów zalewowych (zapobieganie 
spiętrzeniu nurtu przez zwarte zarośla w strefach terasy rzecznej), 

- utrzymanie i modernizacja dróg leśnych przeciwpoŜarowych i na terenach 
powodziowych dla dostępu i ochrony wałów, 

- zabudowa przeciwerozyjna odkrytych powierzchni po klęskowych wylesieniach, 
- opracowanie gminnych map zlewni i wododziałów oraz wskaźnika zagroŜenia 
powodziowego całego obszaru dorzecza Odry (na wzór opracowania IMGW dla 

- województwa dolnośląskiego), 
- przywracanie zadrzewień produkcyjnych i promocja zadrzewień śródpolnych, 
- podjęcie działań na rzecz Parku Narodowego Ujścia Warty dla odtworzenia 
warunków do utrzymania okresowych rozlewisk, 

- weryfikacja danych dotyczących występującego stepowienia (susz) oraz 
monitoringu zagroŜenia poŜarowego lasów. 

 

4.4.4 Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa 
Leśnictwo nie jest obszarem wspólnej polityki Unii Europejskiej poniewaŜ 

nie zostało wymienione w jej podstawach konstytucyjnych, jednak Rada Europy 
dała wyraz swemu zainteresowaniu tym kierunkiem działalności, uchwalając w 
1998 roku deklarację „Strategia Leśna dla UE". Uznaje ona między innymi, Ŝe 
drogą do osiągnięcia celów strategii leśnej mają stać się Narodowe Programy 
Leśne, których struktura, cele, zadania i środki pozostają w gestii poszczególnych 
krajów. Podstawą Narodowego Planu Leśnego w Polsce są Regionalne Programy 
Operacyjne Polityki Leśnej Państwa, których przedmiotem są lasy wszystkich 
własności, ich wielofunkcyjny charakter, zasady gospodarki leśnej zapewniające 
trwały zrównowaŜony rozwój lasów i ich korzystny wpływ na rozwój regionu.  

 
Lasy Opolszczyzny stanowią część zachodnią RDLP w Katowicach. Są to 

lasy w największym stopniu wykorzystywane gospodarczo, bardzo istotne w 
kształtowaniu krajobrazu. Funkcje ochronne i społeczne odgrywają tu duŜą rolę. 
W skład rejonu wchodzą nadleśnictwa województwa opolskiego: Namysłów, 
Kluczbork, Olesno, Brzeg, Kup, Turawa, Tułowice, Opole, Prószków, Prudnik oraz 
zachodnia część Lublińca, Zawadzkiego, Strzelec Opolskich, Kędzierzyna i Rud 
Raciborskich. Powierzchnia lasów w rejonie wynosi ogółem 219,6 tys. ha, w tym 
leśna 212 tys. ha. W lasach zachodniej części RDLP przewaŜają siedliska borów i 
lasów mieszanych stanowiących w części północnej zwarte kompleksy - 
fragmenty dawnych borów (np. lasy stobrawskie). Występuje tu teŜ stosunkowo 
duŜo siedlisk wilgotnych, zwłaszcza w dolinie Odry.  

 
Z punktu widzenia gospodarki leśnej, nasilenie problemów w tym rejonie 

jest stosunkowo najmniejsze. Tym niemniej występują istotne problemy 
związane z utrzymaniem na dobrym poziomie stanu zdrowotnego lasów 
(gradacje szkodników owadzich, zamieranie świerka) oraz  zaburzenia 
gospodarki wodnej w drzewostanach zalanych podczas powodzi. Szkody od 
wiatru w latach 1990-2001 spowodowały konieczność usunięcia ok. 1 mln. m3 
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drewna. Szkody przemysłowe występują lokalnie - wokół Opola, Kędzierzyna, 
Zawadzkiego i większych skupisk przemysłu. Pod względem zagroŜenia 
poŜarowego rejon ten plasuje się na trzecim miejscu - po rejonie przemysłowym 
i jurajskim. Lokalne zagroŜenie stanowią szkody powodowane przez zwierzynę 
płową. 
 

4.4.5 Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie 

Podstawowym dokumentem gospodarki leśnej, opracowywanym na okres 
dziesięciolecia dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa jest Plan 
urządzania lasu. Plan urządzenia lasu umoŜliwia prowadzenie trwale 
zrównowaŜonej gospodarki leśnej. Jest to działalność zmierzająca do 
ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i w tempie 
zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej 
produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, Ŝywotności i zdolności do 
wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich waŜnych ochronnych, 
gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i 
globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów („ustawa o lasach”, Art. 6,1a). 

 
Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą w miejscowości Zawadzkie, ul. 

Strzelecka 6 znajduje się na pograniczu dwóch województw: opolskiego i 
śląskiego, jest w zasięgu administracyjnym siedmiu gmin: Dobrodzień, 
Jemielnica, Kolonowskie, Zawadzkie, Wielowieś, Pawonków oraz Krupski Młyn. 
Powierzchnia ogólna ok. 19500 ha, w tym lasy ok. 18300 ha. Cechą 
charakterystyczną Nadleśnictwa jest zwartość jego kompleksów leśnych. 
Występują tutaj następujące gatunki drzew: sosna(92%), świerk(1,6%), 
brzoza(3,5%), olcha(1,6%), dąb(0,7%), buk(0,2%) i pozostałe liściaste(0,4%). 
Część lasów Nadleśnictwa (teren województwa opolskiego) zaliczona jest do 
obszaru chronionego krajobrazu kompleksu Lasów Stobrawsko - Turawskich, 
które chronią zbiornik wód podziemnych „Opole-Zawadzkie" („Dolina Kopalna 
Małej Panwi"). 

 
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie w Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Katowicach został sporządzony na lata 2003 – 2012 
i zatwierdzony dnia 25.02.2004 r. przez Ministra Środowiska Decyzją nr D.Llp-
611-16/04. Plan dotyczył następujących zagadnień i ustaleń: 
• opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień  

1 stycznia 2003 r., o powierzchni łącznej 19 523,67 ha, 
• analizy gospodarki leśnej w minionym okresie, 
• programu ochrony przyrody, 
• etatu miąŜszościowego uŜytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 

734 974 m3 grubizny drewna netto, 
• projektowanej powierzchni zalesień i odnowień - 12 717,84 ha, 
• projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu - 14 067,72 ha, 
• zadań dotyczących ochrony lasu, w tym równieŜ zadań ochrony 

przeciwpoŜarowej,  
• zadań dotyczących gospodarki łowieckiej,  
• potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. 
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4.4.6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień  
 

Program Ochrony Środowiska dla miny Dobrodzień na lata 2008 – 2011, w 
perspektywie na lata 2012 – 2015 [20] stanowi podstawę realizacji 
strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego na szczeblu 
gminnym. Jednym z głównych celów POŚ jest rozpoznanie stanu istniejącego i 
przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania 
problemów ochrony środowiska.  

 
W rozdziale 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa wyznaczone zostały m.in. 

następujące cele do 2011 r.[20]: 
• kontrola istniejących zabezpieczeń wodnych i rozpoznanie potrzeb w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
• współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią w zlewni 

rzeki Odry oraz Małej Panwi, 
Ponadto wyznaczono równieŜ następujące cele średniookresowe do 2015 r.: 

• utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych,  
• rozwój współpracy regionalnej w celu doprowadzenia wód Małej Panwi 

lepszego stanu czystości. 
 

Na terenie gminy brak jest kompleksowo rozpoznanego i sprecyzowanego 
zakresu niezbędnych przedsięwzięć dotyczących ochrony przed powodzią i suszą. 
 

4.5 Uwarunkowania przepisów formalno-prawnych 

 
 Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 66 lit. a) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 
213, poz. 1397) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 póz. 1227 ze zm.), jest przedsięwzięciem 
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta 
będzie niezbędna do uzyskania m.in. decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego.  

  Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko moŜe być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 
przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej - Burmistrza 
Dobrodzienia, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 
w/cyt. ustawy. Dla analizowanego przedsięwzięcia jednym z organów właściwych 
do wydania stosownej opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Opolu, który pismem z dnia 07 września 2011 r. (WOOŚ.4241.295.2011.IM), w 
oparciu o art. 64 ust.1 pkt. 1. ust. 3 i 4, a takŜe art. 66 i art. 68 w/cyt. ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wydał opinię, Ŝe 
analizowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być 
sporządzony zgodnie z art. 66 w/cyt. ustawy. 

  Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) Burmistrz Miasta 
Dobrodzień zwrócił się równieŜ o wyraŜenie opinii w sprawie konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie. 

 

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych przy wykonywaniu raportu: 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 
62 poz. 627, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 
865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 227, Nr 223, poz. 
1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, 
poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 
28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 
poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 
1657.) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 roku – o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
880, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 
1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804.) 

• Ustawa z dnia 3.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 
963, Nr 182, poz. 1228.). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 
Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 
1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, 
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, 
poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 
253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004 Nr 168, 
poz. 1764). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 Nr 
168, poz. 1765). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 
220, poz. 2237). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. 2010 Nr 77, poz. 510) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2010r. Nr 213, poz. 1397) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki. 
(Dz. U. 2005 nr 202 poz. 1681) 
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5. ANALIZA ROZPATRYWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

5.1 Wariant 0 (bezinwestycyjny) 

 
Wariant zerowy przedsięwzięcia (wariant W0) jest toŜsamy z 

zaniechaniem jego realizacji. Dotyczy sytuacji, gdy inwestor odstąpi od realizacji 
przedsięwzięcia w wyniku nieuzyskania wymaganych pozwoleń. W takim 
wypadku zachowany zostanie obecny stan środowiska przyrodniczego. 

 

5.1.1 Przewidywane zmiany w środowisku bez projektowanej inwestycji 

Z informacji przekazanych przez mieszkańców, zbiornik Liszczok 
funkcjonował do roku 1997 r., kiedy to w trakcie „powodzi tysiąclecia” nastąpiło 
przerwanie obwałowania w rejonie mostu i ucieczka wody ze zbiornika. W wyniku 
tego nastąpiło wyraźne obniŜenie się poziomu wody w studniach do poziomu 
obserwowanego aktualnie. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami wysokość 
słupa wody w studniach wynosi obecnie około 30-60 cm. Pozostawienie zbiornika 
w dotychczasowej postaci wpłynie na utrwalenie się niekorzystnych zmian stanu 
zwierciadła wody w rejonie miejscowości Liszczok. 

Zaniechanie realizacji inwestycji wpłynie takŜe niekorzystnie na warunki 
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Lublinicy. Brak zbiornika nie 
zapewni wyrównania (złagodzenia) zmienności przepływów w rzece Lublinicy, a 
w szczególności nie przyczyni się do złagodzenia kulminacji fal powodziowych i 
takŜe głębokich niŜówek. 

Urządzenie piętrzące, które obecnie istnieje, opiera się na progu 
betonowym, przylegającym do istniejącego mostu jednoprzęsłowego. PoniŜej 
mostu istnieje rozmyte koryto rzeki Lublinicy, ubezpieczone palisadami 
usytuowanymi od dolnej wody. Zadaniem istniejących umocnień od wody dolnej 
jest ograniczanie erozji bocznych, osłabiających konstrukcję mostu. Na 
załączonych zdjęciach widoczne są skutki erozji dennej poniŜej istniejącego 
mostu, co zagraŜa  jego stateczności. Dalsze pozostawienie budowli piętrzącej i 
mostu moŜe w przyszłości doprowadzić do ich znacznego uszkodzenia. Istniejące 
rozwiązanie nie odpowiada warunkom BHP, zagraŜa  budowli i nie powoduje 
transformacji fali powodziowej. 
 Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, czyli utrzymanie wariantu 
zerowego uniemoŜliwi realizację takich celów jak: 
- zwiększenie zasobów wodnych poprzez retencjonowanie istniejących zasobów 

wodnych; 
- przywrócenie stosunków wodnych na terenie leśnym wokół zbiornika wodnego; 
- transformowanie i retencjonowanie części wód powodziowych; 
- wzbogacenie lokalnego środowiska leśnego o wodopój dla licznie bytującej na 

tym terenie zwierzyny. 

 Natomiast, w odniesieniu do warunków krajobrazowych, brak realizacji 
przedsięwzięcia spowoduje postępującą degradację pozostałych po 
wcześniejszym zbiorniku urządzeń piętrzących, rowów i grobli, co moŜe 
skutkować pogorszeniem się walorów turystycznych i krajobrazowych tego 
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miejsca. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przed rokiem 1997 zbiornik pełnił funkcje 
rekreacyjne dla miejscowej ludności a takŜe dla mieszkańców m. Zawadzkie. 
 

5.1.2 Oddziaływanie wariantu zerowego na środowisko przyrodnicze 

Brak realizacji inwestycji będzie takŜe niekorzystnie wpływał na stan 
środowiska przyrodniczego. Zgodnie z przeprowadzoną wizją terenową na 
zachodnim brzegu dawnego zbiornika (a obecnie projektowanego) widoczne są 
przesuszenia w siedliskach leśnych. Widać takŜe murszenie torfów niskich 
pomiędzy lasem a dawnym wypłyconym brzegiem zbiornika, gdzie dawniej 
musiała być bogata roślinność szuwarowa. Pod tym względem projekt będzie 
oddziaływał pozytywnie zwiększając retencję i przyczyni się do przywrócenia 
wcześniejszych warunków zasilania w wodę siedlisk przyrodniczych. 
 Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji prawdopodobnie nie 
wpłynie na jakość wód. Natomiast, moŜe mieć konsekwencje w zakresie 
pogarszania się dostępności wód dla rolnictwa i leśnictwa, a takŜe zagrozić 
ekosystemom przyrodniczo cennym, szczególnie zaleŜnym od wód.  
 Wobec nasilających się zjawisk ekstremalnych naleŜy spodziewać się 
wystąpienia powtarzających się, długotrwałych okresów suchych, które – w 
wyniku synergii niekorzystnych czynników – mogą spowodować negatywne i 
trwałe zmiany w środowisku przyrodniczym. 
 

5.2 Podstawowa charakterystyka wariantów inwestycyjnych 
 

5.2.1 Charakterystyka wariantu inwestycyjnego 

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 m3/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. 
 

5.2.2 Charakterystyka wariantu alternatywnego 

- RóŜnice wariantu alternatywnego względem wariantu inwestycyjnego 
polegają na rozpatrywanej większej wysokości piętrzenia wody. Zakładano 
zwiększenie wysokości piętrzenia o 0,4 m.  

 

5.3 Ocena rozpatrywanych wariantów 
  Rozwiązanie polegające na zwiększeniu wysokości piętrzenia w wariancie 
alternatywnym wiązało by się z następującymi elementami: 

- nastąpi zwiększenie się powierzchni lustra wody w zbiorniku. Zalane zostaną 
dodatkowe tereny przede wszystkim w północnej części zbiornika – granica 
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zalewu przesunie się w górę rzeki Lublinicy. Nie przewiduje się znacznego 
rozszerzenia zbiornika w pozostałych kierunkach; 

- rozszerzenie czaszy zbiornika, moŜe doprowadzić do wkroczenia wody na 
tereny wcześniej niezalewane, w szczególności na odcinki rzeki z 
wykształconymi w sposób naturalny zakolami i urwistymi brzegami.  

- W wyniku dodatkowego podpiętrzenia nastąpi podniesienie się naturalnej 
podstawy drenaŜu wód podziemnych w obszarze czaszy zbiornika, w skali 
większej niŜ miało to miejsce przed uszkodzeniem zbiornika w 1997 r.  W 
rejonie miejscowości Liszczok (po stronie wschodniej zbiornika) oraz w 
sąsiadującym od strony zachodniej kompleksie leśnym, przewiduje się 
wyraźne zmniejszenie głębokości połoŜenia zwierciadła wody podziemnej. 
Istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe woda gruntowa osiągnie poziom wyŜszy niŜ 
średnio przed rokiem 1997. MoŜe wówczas dochodzić do niekorzystnego 
wpływu na fundamenty istniejących budynków; 

- nastąpi wyraźny wzrost zasobów wód podziemnych; 
- nadmierne podniesienie się wód podziemnych moŜe prowadzić do 

niekorzystnych zmian w zbiorowiskach roślinnych. Aktualnie obserwuje się 
ich nadmierne przesuszenie; natomiast zbyt duŜe podpiętrzenie moŜe 
doprowadzić do sytuacji odwrotnych, związanych z nadmiernym 
uwilgotnieniem.  

- zbyt duŜy poziom wód gruntowych w obrębie zabudowań powodować moŜe 
powstawanie konfliktów społecznych na tle bezpieczeństwa technicznego 
budynków i warunków upraw w przydomowych ogrodach; 

Ocena punktowa moŜliwych wariantów przedstawiona została w poniŜej tabeli. 
 

Tabela 5.1 Ocena punktowa wariantów 

Warianty budowy zbiornika małej retencji Oddziaływanie na poszczególne 
 komponenty środowiska zerowy inwestycyjny alternatywny 

1 Wody podziemne -1 +1 +1 
2 Wody powierzchniowe -2 +2 -1 
3 Gleby 0 0 -1 
4 Powietrze atmosferyczne 0 0 0 
5 Hałas 0 0 0 
6 Wibracje 0 0 0 
7 Krajobraz -1 +1 -1 
8 Florę i faunę -2 +2 -2 
9 Obszary Natura 2000 -1 +1 0 
10 Mieszkańcy (środowisko Ŝycia człowieka) -1 +1 -2 
     
 Przyjęta ocena: 
  -2 – oddziaływanie negatywne będzie występowało 
  -1 – potencjalne negatywne oddziaływanie 
   0 – brak oddziaływania 
 +1 – potencjalne korzystne oddziaływanie 
 +2 – oddziaływanie pozytywne będzie występowało 
 
 NaleŜy uznać, Ŝe przedstawiony w niniejszym Raporcie wariant 
inwestycyjny („proponowany przez wnioskodawcę”) budowy zbiornika 
Liszczok jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla 
środowiska (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227).  
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6. OPIS   PLANOWANEGO   PRZEDSIĘWZIĘCIA   W   ODNIESIENIU   DO  

WYBRANEGO  WARIANTU 
 
  Przewidzianym do realizacji wariantem inwestycyjnym przedsięwzięcia jest 
wariant nr 1. Dla wariantu tego opracowane zostały dalsze części niniejszego 
Raportu. Wariant ten jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, o 
którym mowa w ustawie 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. Nr 199/2008, poz. 1227).  
 

6.1 Warunki lokalizacyjne 

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. 

 
Rysunek 6.1  Mapa gospodarcza Nadleśnictwa dla zbiornika Liszczok 

 

 
  Przez zbiornik przepływa rzeka Lublinica - dopływ rzeki Mała Panew w km 
62 + 250. Zlewnia  Lublinicy wynosi 122.3 km2 ,zlewnia w km 3 + 000 wynosi 
115.5 km2 . 

Zadanie nr 17 usytuowane jest w obszarze istniejącego zdegradowanego 
zbiornika małej retencji w otoczeniu ekosystemów leśno – łąkowych, a tylko od 
strony wschodniej z zabudowaniami miejscowości Liszczok. Na drodze 
prowadzącej od wsi Liszczok w korycie rzeki Lublinicy istnieje most Ŝelbetowy, w 
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którym od napływu wody rzecznej istnieje stopień przystosowany do piętrzenia 
wody praktycznie w płaszczyźnie wlotu pod most, km 3+000 rzeki Lublinicy. 

Działki, na których prowadzona jest inwestycja to:  

LP. NR  
ARKUSZ MAPY 

OBRĘB 
WŁAŚCICIEL/ WŁADAJĄCY ADRES 

1 

860/114 
130/7 
2162 

A.M. 111 
A.M. 8 

A.M. 111 
ob. Pludry 

Skarb Państwa 
Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Zawadzkie 

47-120 Zawadzkie 
ul. Strzelecka 6 

2 685/187 
A.M. 111 
ob. Pludry 

Gmina Dobrodzień 
46-380 Dobrodzień 
Plac Wolności 1 

 

Nieruchomość ta połoŜona jest w obszarze, dla którego nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 

6.2 Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Istniejący zbiornik małej retencji Nr 17 Liszczok wraz z infrastrukturą 
zajmuje szacunkowo powierzchnię około 3.0 ha. 

Urządzenie piętrzące, które obecnie istnieje, opiera się na progu 
betonowym, przylegającym do istniejącego mostu jednoprzęsłowego o świetle 
około 7,0 m i betonowych przyczółkach. Most ten jest własnością gminy 
Zawadzkie, bowiem usytuowany jest w drodze gminnej w ul. Rybackiej, 
miejscowości Liszczok, gm. Dobrodzień. PoniŜej mostu istnieje rozmyte koryto 
rzeki Lublinicy, ubezpieczone palisadami usytuowanymi od dolnej wody. 
Zadaniem istniejących umocnień od wody dolnej jest ograniczanie erozji 
bocznych, osłabiających konstrukcję mostu. Na załączonych zdjęciach widoczne 
są skutki erozji dennej poniŜej istniejącego mostu, co zagraŜa  jego stateczności. 
 

Urządzenia zbiornika Liszczok stanowią: 
- próg betonowy o szerokości około 7,6 m, grubości około 1,1 m; 
- do progu od strony wody dolnej przylegają elementy z kształtowników 

stalowych (zakotwione dno) z dospawanymi ceownikami, w które załoŜone są 
szandory drewniane o wysokości do około 20 cm – we wszystkich trzech 
przęsłach; 

- wody niskie kierowane są na przęsło środkowe konstrukcji słuŜącej do 
podpiętrzania wód w zbiorniku przez istniejące drewniane kierownice; 

- woda powyŜej istniejącego progu podpiętrzona jest o około 0,20 m; 
- koryto rzeki Lublinicy ukształtowane jest pośrodku czaszy zbiornika Liszczok. 

Istniejące rozwiązanie nie odpowiada warunkom BHP, zagraŜa  budowli i nie 
powoduje transformacji fali powodziowej. 
 
  W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego zbiornika znajdują się:  
- od strony północnej dolina rzeki Lublinicy w jej górnym biegu. Rzeka 

posiada liczne zakola, a brzegi porośnięte są lasem i zaroślami. Lokalnie 
występują niewielkie tereny otwarte. 

- od strony wschodniej zabudowania miejscowości Liszczok, wzdłuŜ ulicy 
Rybackiej. NajbliŜej zbiornika połoŜone są budynki nr 3 (niezamieszkały) 
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i nr 4. Między posesjami a zbiornikiem poprowadzone są z północy na 
południe dwie linie energetyczne: wysokiego i niskiego napięcia. Na 
północ od posesji Rybacka 4 znajduje się rozdzielnia 380/220 V, 
wykonana jako obiekt murowany.  

- we wschodniej części zbiornika (na terenie przeznaczonym pod 
inwestycję) zlokalizowany jest jeden ze słupów sieci elektrycznej niskiego 
napięcia ;  

- dalej na wschód, w odległości około 180 m przebiega droga wojewódzka 
nr 901. 

- od strony południowej, po drugiej stronie ulicy Rybackiej, dolina rzeki 
Lublinicy w jej dolnym biegu. Rzeka posiada liczne zakola, a brzegi 
porośnięte są lasem i zaroślami. 

- dalej na południe, w odległości około 180 m przebiega droga wojewódzka 
nr 901. 

- od strony południowo-zachodniej, w odległości około 70 od mostu i 
zapory na Lublinicy znajdują się zabudowania leśniczówki; 

- od strony zachodniej zwarty kompleks leśny. 
 

6.3 Charakterystyka rozwiązań projektowych 

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 m3/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 
- docelowa max wysokość piętrzenia     3,35 m 

 

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.   

 
Odbudowa zbiornika i urządzenia piętrzącego ma spełniać następujące 

zadania: 
- zwiększenie zasobów wodnych poprzez retencjonowanie istniejących zasobów 

wodnych; 
- przywrócenie stosunków wodnych na terenie leśnym wokół zbiornika wodnego; 
- transformowanie i retencjonowanie części wód powodziowych; 
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- wzbogacenie lokalnego środowiska leśnego o wodopój dla licznie bytującej na 
tym terenie zwierzyny. 

Przyjmuje się, Ŝe modernizacja zbiornika nie będzie uciąŜliwa dla 
środowiska. Zbiornik będzie miał formę z nieregularną linią brzegową, 
niewyrównanym dnem, oraz zróŜnicowaną głębokością. Podczas prac 
modernizacyjnych czaszy zbiornika, przewiduje się pozostawienie kępy drzew, w 
formie wyspy oraz półwyspu w rejonie istniejącego słupa sieci elektrycznej. 

W celu złagodzenia nieznacznego oddziaływania na środowisko zostaną 
przyjęte następujące rozwiązania: 

 
- wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiałów naturalnych miejscowego 

pochodzenia, 
- w zbiornikach nie będzie się dąŜyć do sztucznego zarybiania, poniewaŜ 

mogłoby to wpłynąć niekorzystnie na populację płazów, 
- place postojowe i magazyny zostaną zlokalizowane tak by nie ingerować w 

środowisko, 
- szczególną uwagę zwracać się będzie na nie zanieczyszczanie wody i gruntu 

smarami i paliwem - naleŜy zobowiązać do tego wykonawcę w ramach 
zawartej umowy, 

- w celu minimalizacji ryzyka wycieku szkodliwych substancji szczególną uwagę 
zwracać się będzie na stan techniczny wykorzystywanego sprzętu, 
przygotowanie substancji absorbującej na wypadek wycieku, prowadzenie 
szkoleń dla Wykonawców o sposobach ograniczania zabezpieczania miejsca 
wycieku, 

- prace będą prowadzone poza okresem rozrodu i zimowania płazów oraz poza 
okresem lęgów ptaków,  

- prace będą prowadzone pod stałym nadzorem przy zachowaniu wszelkich 
wymogów związanych  z ochroną środowiska przyrodniczego. 

 
Budowa zbiornika małej retencji zwanego „Liszczok” na rzece Lublinicy wraz z 

infrastrukturą spowoduje podwyŜszenie i zmagazynowanie wody w ich otoczeniu, 
co urozmaici kompleksy leśne monokultur sosnowych. Celem nadrzędnym 
zadania jest zwiększenie bioróŜnorodności środowiska leśnego oraz biotopu 
wodnego poprzez wykorzystanie lokalnych ukształtowań terenowych, zdolnych do 
magazynowania wody i będących środowiskiem Ŝycia roślin wodnych i zwierząt. 

W związku z powyŜszymi wnioskami bardzo celowe i konieczne jest 
pogłębienie i odtworzenie byłego zbiornika wodnego. Planowana budowa nie 
będzie powodować Ŝadnych szkodliwych oddziaływań na środowisko i przyrodę, 
natomiast podniesie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz ograniczy 
występujące tendencje do erozji brzegów w obszarze oddziaływania cofki 
projektowanego piętrzenia. Dodatkowo nastąpi wzmocnienie naruszonych 
przyczółków istniejącego mostu w ciągu ul. Rybackiej. 

 

6.4 Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne 
 
Obliczenia hydrologiczne 
 
Obliczenia wykonano wzorem Iszkowskiego 

Q4 = Cw x m x F x H [m3/s] 
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gdzie: 
P – opad średni roczny w m - 0,718 m 
A – powierzchnia zlewni w km2- 115,5 km2 

Cw – współczynnik odpływu 0,035 
    m – współczynnik zaleŜny od zlewni 7,30 

 
Q4 = 0,035 x 7,30 x 0,718 x 115,5 = 21,19 m 3/s 

 
Obliczenia hydrauliczne 
 
Sprawdzenie zdolności przepustowej mostu z istniejącym progiem:  
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 
- rzędna spodu konstrukcji mostu 
(209,85 góra mostu – 0,9 grubość konstrukcji = 208,95)  208, 95 m npm 
- poziom dolnej wody przy przepływach niskich (206,65 – 1,15 = 205,50)  

          205,50 m npm 
 
Dla zachowania istniejącego światła mostu i gwarancji przepuszczenia minimum 
wielkiej wody w/g wzoru Iszkowskiego t.j. Q = 21,19 m3/s bez uwzględnienia 
transformacji fali wezbraniowej przez zbiornik Liszczok naleŜy spełnić 
następujące warunki: 

• Budowla piętrząca wody rzeki Lublinica na zbiorniku Liszczok powinna 
gwarantować przepływ Q = 21,19 m3/s przy rzędnej zwierciadła wody 
wielkiej niŜszej od 209,80 m npm w płaszczyźnie mostu od strony 
napływu. 

• Przy istniejącym podpiętrzeniu bezpieczne napełnienie wynosi 208,50 - 
206,65 = 1,85 m na progu przed mostem wówczas w/g wzoru: 

Q =  
gdzie: 
q – przepływ jednostkowy w m3/sek, tj. ilość wody przepływającej przez 1 m 

szerokości jazu, upustu lub światła mostu w ciągu sek., 
Q – całkowity przepływ w m3/sek przez jazy, upusty i mosty, 

 - współczynnik przyjęty: 
dla jazów przelewowych i zatopionych µ = 0,85 
dla upustów deszczowych, jeśli korona progu i ściany boczne są dobrze 
zaokrąglone µ = 0,75 
dla mostów wg Naviera: 
µ = 0,95 przy filarze półkolistym lub z ostrym kątem 
µ = 0,90 przy filarze z kątem rozwartym 
µ = 0,80 przy filarze o ścianie prostej 
µ = 0,70 przy wynurzonej podstawie filaru (fundament) 

b – szerokość jazu, upustu lub światła mostu b = 7,0 m 
g – przyspieszenie wywołane przyciąganiem ziemskim 9,81 m/s2 
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h – dla jazów przelewowych róŜnica wysokości wody spiętrzonej i korony jazu, 
dla upustów deszczowych róŜnica wysokości wody w kanale i progu upustu, 
dla jazów zatopionych i mostów róŜnica poziomów zwierciadeł wód 

k – wielkość prędkości = v2/2g w m, przy czym v mierzy się powyŜej jazu, 
upustu czy mostu. 

 
PoniŜsze przykłady objaśniają sposoby korzystania z omówionego wzoru. 

a) Przelew nie zatopiony 

 

Q = ,         µ = 0,85 
 

b) Przelew zatopiony 

 

Q = ,  µ1 = 0,85; µ2 = 0,62 ÷ 0,83 
 

c) Przepływ pod mostem z progiem 

 
Q = ,  µ = 0,70 ÷ 0,95 

• Sprawdzony wydatek Q = 29,0 m3/s 
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6.5 Źródła i rodzaje uciąŜliwości 

  Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji do 
środowiska naturalnego. W szczególności nie przewiduje się emisji: 
- hałasu (jedynym źródłem dźwięków moŜe być szum wody przelewającej się z 

budowli piętrzącej) i wibracji; 
- promieniowania elektromagnetyczneo; 
- zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w postaci; 
- zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi w postaci ścieków; 
- odpadów; 
 
Jedynymi źródłami uciąŜliwości mogą być: 
- zmiany chemizmu wód podziemnych spowodowane zmianą stref redukcyjno-

oksydacyjnych i miąŜszością strefy aeracji; 
- zmiany w obiegu węgla skutkujące zwykle emisją CO2 z powstałego zbiornika 

małej retencji; 
- wzrosty w stanach wody gruntowej na terenach powyŜej budowli piętrzącej 

oraz spadki stanów wody poniŜej budowli. Podnoszenie się stanów wód 
podziemnych moŜe zagraŜać obiektom budowlanym usytuowanym w 
sąsiedztwie zbiornika oraz wpływać na kształtowanie się siedlisk 
przyrodniczych; 

 

6.6 ZuŜycie materiałów na etapie budowy 

 Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany typu:  
- koparki, ładowarki, spycharki uŜywane do realizacji robót ziemnych 

(odmulenie, odspojenie i przemieszczenie gruntu rodzimego oraz uformowanie 
grobli ziemnych); 

- samochody cięŜarowe samowyładowcze do transportu materiałów z robót 
ziemnych, do transportu materiałów budowlnych; 

- zagęszczarki do zagęszczania gruntów, warstw podbudów. 
Wymieniony sprzęt napędzany jest olejem napędowym, który zuŜywany będzie w 
ilościach charakterystycznych dla tego rodzaju maszyn. Maszyny te powodować 
mogą negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin. 
Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i występować będzie tylko w czasie trwania 
budowy zbiornika małej retencji. 
 Przewiduje się zuŜycie niewielkich ilości energii elektrycznej z mobilnych 
agregatów prądotwórczych przy realizacji inwestycji. 

Podczas wykonywania robót budowlanych zostaną zuŜyte następujące 
ilości: 
- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 8,0 m3/miesiąc 
- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: 
� ilość betonu: około 250m3 
� ilość stali zbrojeniowej: około 12,5Mg 
� ilość kruszywa: około 210m3 
� ilość narzutu kamiennego: około 220m3 

- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 2240 litra / miesiąc 
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: z agregatu 360 kWh/ 
miesiąc. 
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W celu złagodzenia nieznacznego oddziaływania na środowisko zostaną 
przyjęte następujące rozwiązania: 
- wykorzystanie w maksymalnym stopniu materiałów naturalnych miejscowego 

pochodzenia, 
- place postojowe i magazyny zostaną zlokalizowane tak by nie ingerować w 

środowisko, 
- szczególną uwagę zwracać się będzie na nie zanieczyszczanie wody i gruntu 

smarami i paliwem - naleŜy zobowiązać do tego wykonawcę w ramach 
zawartej umowy, 

- w celu minimalizacji ryzyka wycieku szkodliwych substancji szczególną uwagę 
zwracać się będzie na stan techniczny wykorzystywanego sprzętu, 
przygotowanie substancji absorbującej na wypadek wycieku, prowadzenie 
szkoleń dla Wykonawców o sposobach ograniczania zabezpieczania miejsca 
wycieku, 

6.7 Porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi  

6.7.1 Przegląd technologii budowy zbiorników małej retencji 

 Dla budowy zbiorników małej retencji nie funkcjonują wytyczne 
określające najlepsze dostępne techniki. Opracowany został natomiast, w ramach 
realizacji projektu  „Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, Podręcznik 
wdraŜania projektu - Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji [6], 
określający między innymi takŜe zalecane najlepsze rozwiązania w projektowaniu 
tego typu zbiorników. Część Podręcznika zawierająca charakterystykę zalecanych 
przykładowych rozwiązań stanowi załącznik do niniejszego Raportu. 

  Zgodnie z Podręcznikiem [6] czynnikiem istotnym przy projektowaniu 
obiektów dla zwiększania retencji wodnej na obszarach leśnych jest ich 
dostosowanie do warunków przyrodniczo-krajobrazowych. Przewidywane do 
budowy obiekty techniczne powinny być dostosowane do otaczającego pejzaŜu, 
moŜliwie jak najmniej wystawały ponad zwierciadło wody oraz umoŜliwiały 
swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych. Istotne jest takŜe uŜycie 
materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno, grunt. Obiekty małej 
retencji mają być projektowane w ten sposób, aby mogły działać i funkcjonować 
same bez dalszych kosztownych nakładów przynajmniej kilka – kilkanaście lat. 
NaleŜy unikać konstrukcji betonowych. W uzasadnionych technicznie 
przypadkach moŜna stosować tworzywa sztuczne, konstrukcje z nich powinny 
jednak zostać „zakryte” materiałami naturalnymi, tak by nie stanowiły 
dysharmonijnego elementu w krajobrazie leśnym. Zastosowanie geomembran 
typu bentonitowego jest najlepszym moŜliwym sposobem uszczelnienia 
przeciekających grobli. Koszt  zastosowania geomembrany jest 
nieproporcjonalnie niski do przebudowy całej grobli lub sprowadzenia 
odpowiedniego materiału na jej budowę. Przepusty i mnichy wykonane ze 
specjalnych blach lub tworzyw sztucznych rzadko wymagają remontów, a czasem 
są praktycznie niezniszczalne. Konieczne jest teŜ stosowanie stalowych siatek 
powleczonych tworzywem do zabezpieczania budowli ziemnych – grobli, wałów 
itp. – przed zwierzętami kopiącymi nory (bóbr, piŜmak, karczownik). 

  Ze względu na specyfikę ekosystemów leśnych, w których lokalizowane są 
obiekty małej retencji, naleŜy zachować ostroŜność przy stosowaniu takich 
standardowych rozwiązań hydrotechnicznych, jak faszynowanie lub zadarnianie. 
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Nie powinny one powodować wprowadzania do lasu obcych ekologicznie 
gatunków roślin (np. traw łąkowych), ani tym bardziej nie naleŜy stosować 
Ŝadnych obsadzeń gatunkami drzew i krzewów poza ich naturalnym zasięgiem 
występowania [6]. 

  W ramach Projektu Małej retencji nizinnej zaplanowano realizację róŜnego 
typu obiektów. Są to w większości małe budowle o prostej konstrukcji, które 
jednocześnie powinny być traktowane jako konstrukcje inŜynierskie i 
wykonywane zgodnie z zasadami techniki budowlanej. Zapewni to ich trwałość i 
zachowanie naleŜytego stanu technicznego, odporność na działanie czynników 
zewnętrznych (w szczególności płynącej wody / przejawów aktywności zwierząt 
wodnych / aktów wandalizmu) i nie spowoduje zagroŜeń dla otoczenia [6]. 

6.7.2 Ocena zaproponowanej technologii 

 
  PoniŜej przedstawiamy rozszerzenie porównania proponowanej technologii 
z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 
27.04.2010 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nim Technologia stosowana 
w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i 
urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia 
się w szczególności: 
a) stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń; 

- eksploatacja zbiornika małej retencji nie wiąŜe się z wykorzystywaniem 
Ŝadnych substancji; 

b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 
- eksploatacja zbiornika małej retencji nie wiąŜe się z wytwarzaniem lub 

wykorzystywaniem energii 
c) zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych surowców oraz materiałów i 

paliw; 
- eksploatacja zbiornika małej retencji nie wiąŜe się ze zuŜyciem wody i 

innych surowców oraz materiałów i paliw; 
d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz moŜliwość 

odzysku powstających odpadów; 
- eksploatacja zbiornika małej retencji nie wiąŜe się powstawaniem odpadów; 

e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 
- eksploatacja zbiornika małej retencji nie wiąŜe się emisjami do środowiska 

naturalnego; 
f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 

skutecznie zastosowane w skali przemysłowej; 
- rozwiązania budowlane związane z odbudową zbiornika małej retencji są 

typowe i zostały skutecznie zastosowane w innych podobnych 
przedsięwzięciach; 

g) postęp naukowo-techniczny. 
- wszystkie planowane rozwiązania budowlane związane z odbudową 

zbiornika małej retencji są technologiami aktualnie obecnymi na rynku; 
Przyjęte rozwiązania zapewniają wybudowanie obiektu nowoczesnego, ale 
jednocześnie sprawdzonego. 

Wniosek: ocenia się, Ŝe przyjęte rozwiązania technologiczne spełniają 
wymagania dla nowych instalacji, określone w Art. 143 ustawy z dn. 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 
25/2008 poz. 150 ze zm.).  
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7. OPIS PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO 
 

7.1 Opis metod i trudności prognozowania 

 

 Na potrzeby planowanej budowy zbiornika małej retencji Liszczok - 
zadanie 17 prowadzone były prace zmierzające do rozpoznania środowiska 
przyrodniczego w sąsiedztwie zbiornika. Objęły one szereg wizji terenowych oraz 
analiz dokumentów archiwalnych. Na potrzeby zbiornika Liszczok opracowano: 
- Inwentaryzację przyrodniczą i wstępną ocenę przyrodniczą dla 18 zadań 

składających się z poszczególnych obiektów planowanych do wykonania w 
ramach projektu: Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie 
powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych na terenie 
Nadleśnictwa Zawadzkie, dr Krzysztof Spałek, Bio - Plan Krasiejów 2007 r. 

- Analizę: Obiekty ochrony przyrody w pobliŜu zbiornika Liszczok gm. 
Dobrodzień. Oprac. GraŜyna Halicka 

a takŜe w miesiącach wrzesień-październik przeprowadzono rozpoznanie 
przyrodnicze terenu zbiornika na potrzeby niniejszego Raportu. Pracami 
przyrodniczymi kierował Andrzej Ruszlewicz. 
 

Do prognozy oddziaływań bezpośrednich pomocne okazało się porównanie 
map istniejącego oraz przyszłego zainwestowania z kartowaniem terenowym, co 
pozwoliło na wskazanie zasięgu strat oraz wyodrębnienie powierzchni terenu, 
które podlegać będą świadomemu, planowanemu przekształceniu i degradacji. 
Prognozowanie zagroŜenia na poszczególne komponenty środowiska oparto na 
metodzie przyrodniczej opisowej, a więc ma ona przede wszystkim wymiar 
jakościowy. Prognoza ta została przeprowadzona przy uwzględnieniu: wizji 
terenowych, zgromadzonej literatury i dostępnych materiałów archiwalnych oraz 
doświadczeń zebranych przez zespół wykonujący raport podczas opracowywania 
innych raportów dotyczących zagadnień związanych z podobnym charakterem 
działalności jaka cechuje przedmiotową inwestycję.  

 
  Odnosząc się do zagadnień związanych z trudnościami prognozowania, 
naleŜy zwrócić uwagę na następujące elementy: 
- Raport dla niniejszej inwestycji opracowany został na etapie koncepcji. W 

związku z tym charakterystyka inwestycji przygotowana została na ogólnym 
stopniu szczegółowości. Brak dokładnych danych projektowych uniemoŜliwiał 
wykonanie dogłębnych analiz moŜliwego oddziaływania zbiornika, w 
szczególności na warunki hydrogeologiczne i warunki przepływu wód w rzece 
Lublinicy; 

- ze względu na krótki czas terenowych badań przyrodniczych (nie 
obejmujących całego sezonu wegetacyjnego) naleŜy się liczyć z 
niepewnościami i niewystarczającymi danymi inwentaryzacyjnymi; 
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7.2 Opis potencjalnych oddziaływań zbiorników małej retencji 
 

  Ogólny pogląd na potencjalne zmiany środowiskowe w sąsiedztwie 
zbiorników małej retencji przedstawiony jest na poniŜszym rysunku [13]. 
 

Rysunek 7.1  Potencjalne zmiany przyrodnicze w sąsiedztwie zbiorników małej retencji [13] 

 

Na takie zmiany składają się czynniki hydrologiczno-hydrograficzne, geologiczne, 
hydrogeologiczne, biologiczne i klimatyczne. Zmiany hydrologiczno-
hydrograficzne w postaci przebudowy sieci rzecznej i rozbudowy sieci 
melioracyjnej oraz hydrologiczne zachodzą zwykle w okresie krótszym niŜ zmiany 
geologiczne, jak zamulanie zbiornika, abrazja brzegów i erozja koryta [13]. 

  Wśród licznych funkcji, jakie mogą pełnić małe zbiorniki wodne oraz 
piętrzenia na ciekach moŜna wymienić [6]: 

- zapobieganie suszy, 
- funkcje przeciwpowodziowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych 

na terenach leśnych, spłaszczanie fali powodziowej w niŜszych partiach 
zlewni, 

- odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł, 
- podtrzymywanie poziomu wód gruntowych, 
- podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk, 
- utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub 

okresowo związanej z wodą, 
- oczyszczanie wody, 
- ograniczenie erozji, 
- wodopoje dla dzikich zwierząt. 
 

Retencja wody w przyrodzie jest zazwyczaj zjawiskiem korzystnym i do jej 
pozytywnych skutków moŜna zaliczyć [13]: 
- zwiększenie wilgotności w strefie powierzchni terenu, a w szczególności w 

glebie, co ma podstawowe znaczenie dla rozwoju biosfery, 
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- wzrost wilgotności powietrza w przypowierzchniowej warstwie atmosfery, co 
przekłada się na łagodniejszy klimat, 

- wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 
- wyrównanie (złagodzenie) zmienności przepływów w ciekach, a w 

szczególności złagodzenie kulminacji fal powodziowych i takŜe głębokich 
niŜówek. Skutki powodzi są powszechnie znane i nie wymagają 
szczegółowego opisu, jednak głębokie niŜówki są często katastrofalne dla 
Ŝycia biologicznego w wodach powierzchniowych i obszarach bagiennych, a 
takŜe powodują wzrost koncentracji zanieczyszczeń, co w konsekwencji 
prowadzi do bezuŜyteczności tych wód. 

 

 Dobrze zaprojektowane przedsięwzięcia małej retencji słuŜą zarazem 
ochronie jak i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków wodno-błotnych, 
pozytywnie oddziałując na środowisko. Jednak przedsięwzięcia źle 
zaprojektowane, albo zaprojektowane bez wystarczająco starannej analizy 
uwarunkowań środowiskowych, mogą równieŜ powodować zniszczenie istotnych 
wartości przyrodniczych. Najczęściej spotykane przykłady negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięć małej retencji na środowisko i przyrodę dotyczą 
zwykle [6]: 

1) Bezpośredniego zniszczenia cennych ekosystemów, przez ich zalanie lub 
zniszczenie podczas prac budowlanych. Szczególnie naraŜone na takie 
zniszczenie są te ekosystemy (siedliska przyrodnicze), które są trudniejsze 
do rozpoznania, a więc: 

- torfowiska alkaliczne, zasilane wypływami wód podziemnych – często 
występujące w dolinach rzecznych i to w miejscach „topograficznie 
dogodnych do spiętrzenia zbiornika wodnego”, trudne do rozpoznania 
przez osobę niebędącą specjalistą, a bardzo cenne przyrodniczo i 
stanowiące ostoje cennych gatunków (np. zwykle występują chronione 
gatunki mchów); 

- źródła i źródliska, tj. wszystkie miejsca naturalnego wycieku lub 
wysączania się wody na powierzchnię ziemi. Ze względu na walory 
przyrodnicze naturalnych źródlisk, naleŜałoby przyjąć, Ŝe Ŝadne miejsca z 
naturalnymi wypływami wody nie mogą być niszczone; 

- łąki z występowaniem cennych gatunków roślin (np. storczyków, mieczyka, 
kosaica syberyjskiego); 

- strefy brzegowe naturalnych akwenów – pasy naturalnych wahań poziomu 
wody, które są niekiedy zasiedlane przez wyspecjalizowane i cenne 
gatunki. 

2) Nieświadomego zniszczenia stanowisk lub siedlisk gatunków chronionych, 
związanych z ciekami lub ekosystemami wodno-błotnymi, albo z terenem 
przylegającym do lokalizacji inwestycji. NaleŜy zdawać sobie sprawę, Ŝe 
„gatunki chronione” to nie tylko gatunki powszechnie znane, jak storczyki czy 
rosiczka, ale takŜe np. wszystkie torfowce, pływacze i włosieniczniki, kilka 
gatunków niepozornych mchów występujących dość pospolicie na 
mechowiskach, kilka gatunków waŜek, motyli i ryb. 

3) Pogorszenia warunków wodnych ekosystemów wodno-błotnych przyległych 
do obiektu małej retencji. Ten paradoksalny efekt jest związany np. z 
sytuacjami, gdy projektuje się budowę progu lub zastawki, ale jednocześnie 
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oczyszczenie i konserwację zarośniętych dotychczas rowów odwadniających 
ten ekosystem. Uzyskanie „efektu retencyjnego” w jednym miejscu wiąŜe się 
w taki sposób z ograniczeniem retencji gruntowej w innym miejscu. 

4) Zniszczenie mokradeł przez zasilenie ich „wodą o niewłaściwym pochodzeniu i 
charakterze”. Paradoksalnie, nawodnienie torfowiska wysokiego wodą z rzeki, 
nie pomoŜe mu, lecz go zniszczy – ten typ ekosystemu związany jest bowiem 
wyłącznie z zasilaniem wodą opadową. Wprowadzenie na torfowisko wysokie 
eutroficznych wód z szerszej zlewni uruchomi procesy negatywnej sukcesji, 
która zniszczy ekosystem. Podobnie, zasilenie jeziorka lobeliowego lub 
ramienicowego wodą z rowu odwadniającego torfowisko uruchomi 
niekorzystny proces eutrofizacji. 

5) Zniszczenie naturalnych odcinków cieków, przez ich zalanie, regulację, 
odmulanie, pogłębianie lub inne przekształcenie. Odcinki rzek i strumieni, 
które zachowały naturalne cechy (np. zróŜnicowania morfologię, naturalne 
meandry, naturalną roślinność nurtu rzeki, naturalną faunę prądolubną) nie 
powinny być przekształcane. 

6) Zmiany reŜimu wodnego cieków poniŜej obiektów małej retencji. Mała 
retencja prowadzi zwykle do „spłaszczenia” zmienności przepływów cieków – 
a to zjawisko paradoksalnie nie zawsze jest korzystne dla ekosystemów 
związanych z tym ciekiem. Ograniczenie częstotliwości występowania 
wysokich stanów wody moŜe pogorszyć warunki funkcjonowania i stan 
ekosystemów łęgowych poniŜej, a takŜe unikatowych siedlisk związanych z 
miejscami świeŜo erodowanymi; ograniczenie występowania niŜówek moŜe 
pogorszyć warunki funkcjonowania populacji gatunków związanych z 
efemerycznie odsłanianymi łachami i mieliznami. 

7) Utrudnienia lub uniemoŜliwienia migracji organizmów wodnych, a tym samym 
przerwania ciągłości ekologicznej cieku – zwykle w wyniku budowy urządzeń 
piętrzących. Trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe ryzyko to dotyczy nie tylko 
„rzek łososiowych”, ale praktycznie wszystkich cieków – wszystkie gatunki 
ryb są do pewnego stopnia wędrowne, a oprócz ryb w ciekach występują inne 
organizmy wodne, które takŜe migrują. 

8) Utraty wody przez parowanie. Budowa zbiornika wodnego na cieku moŜe 
spowodować takie zwiększenie strat wody przez parowanie z lustra zbiornika, 
Ŝe ciek poniŜej zaniknie lub prawie zaniknie. Taki efekt jest oczywiście 
zupełnie odwrotny do celów małej retencji. 

Trzeba liczyć się takŜe z faktem, Ŝe skutecznie zrealizowana mała retencja moŜe 
wiązać się z lokalnymi podtopieniami drzewostanów, łąk, pastwisk, 
utrudniającymi lub wręcz uniemoŜliwiającymi gospodarowanie na nich. W wyniku 
podtopień moŜe wystąpić lokalne zamieranie drzewostanów, wypadanie upraw 
itp. JeŜeli takie oddziaływania nie wykraczają poza rozsądne granice i są 
ograniczone do gruntów Lasów Państwowych, to powinny być akceptowane. Jest 
to bowiem nieunikniony skutek faktu, Ŝe mała retencja ma przywrócić naturalne 
stosunki wodne w skali krajobrazu – niekiedy musi więc odwrócić skutki 
dawniejszych odwodnień, wykonanych przecieŜ w celu „regulacji stosunków 
wodnych”, zalesienia czy ułatwienia gospodarowania [6]. 
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7.2.1 Potencjalne oddziaływanie zbiorników małej na świat roślinny i zwierzęcy 
 

 Inwestycje w zakresie małej retencji, oprócz zwiększenia zasobów 
wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych, stanowić będą istotny element 
ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego oraz zwiększą jego 
biologiczną róŜnorodność. Do wskaźników skuteczności prowadzonych działań 
moŜna zaliczyć [6]: 

- podniesienie poziomu wód powierzchniowych, 

- podniesienie poziomu wód gruntowych, 

- odtworzenie lub poprawa stanu zbiorowisk mokradłowych, 

- wznowienie procesu torfotwórczego na torfowiskach, 

- pozytywna zmiana składu gatunkowego sąsiadujących drzewostanów, 
poprawa ich zdrowotności lub przyrostu, 

- odtworzenie siedlisk i powrót roślin i zwierząt związanych z terenami 
podmokłymi - utrzymanie i odtworzenie róŜnorodności biologicznej w 
lokalnych ekosystemach leśnych. 

Dobrze zachowane (lub skutecznie odtworzone) ekosystemy wodno-błotne o 
naturalnym charakterze są najlepszym miejscem retencjonowania wody w 
krajobrazie. Szczególnie dotyczy to torfowisk, które zatrzymują niemal tyle samo 
wody, co jezioro o analogicznej objętości, a mają znacznie lepsze niŜ zbiornik 
wodny właściwości, jeŜeli chodzi o skuteczność retencji. Aby torfowiska 
skutecznie pełniły swoją rolę retencyjną, powinny być „Ŝywe”, tj. porośnięte 
torfotwórczą roślinnością. Działania małej retencji nigdy nie powinny prowadzić 
do niszczenia torfowisk, a zawsze do ich ochrony lub – jeŜeli istnieje taka 
potrzeba – renaturyzacji [6]. 

  Wielkie znaczenie dla retencji wody mają takŜe ekosystemy leśne o 
bagiennym, wilgotnym lub łęgowym charakterze. Retencyjne znaczenie takich 
„lasów na siedliskach hydrogenicznych” jest niemal zawsze znacznie większe, niŜ 
ich znaczenie gospodarcze dla produkcji drewna. Powinno to być uwzględnione w 
ich zagospodarowaniu – naleŜy dąŜyć raczej do odtworzenia bagiennego lub 
zalewowego charakteru takich lasów, nawet gdyby powodowało to utrudnienia w 
dostępie, gospodarowaniu, uŜytkowaniu czy odnawianiu drzewostanów. 
Ograniczenie, a w razie potrzeby nawet rezygnacja z gospodarczego uŜytkowania 
lasów na siedliskach hydrogenicznych zwykle opłaca się w szerszej perspektywie, 
poniewaŜ skuteczna retencja wody w takich lasach przysłuŜy się poprawie jakości 
i przyrostu drzewostanów na pozostałych siedliskach w Nadleśnictwie [6]. 

7.2.2 Potencjalne oddziaływanie zbiorników małej na środowisko wodne 
 

 Działania małej retencji są ukierunkowane z jednej strony na ograniczenie 
skutków negatywnych zmian antropogenicznych (m.in.: niewłaściwych rozwiązań 
melioracyjnych), natomiast z drugiej strony powinny niwelować i osłabiać skutki 
coraz częściej obserwowanych na terenie Polski niekorzystnych zmian 
pogodowych (w tym powodzi i wydłuŜających się okresów suszy) [6]. 

  Dobrze zaplanowana i zrealizowana mała retencja to renaturalizacja 
systemu krąŜenia wody w krajobrazie – w większości sytuacji zniszczonego lub 
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uszkodzonego przez dawniejsze działania odwadniające. Wpisane w nią powinno 
być zachowanie i/lub odtworzenie wszystkich ekosystemów związanych z wodą – 
torfowisk, naturalnych cieków, źródeł i źródlisk, terenów zalewowych [6]. 

 Wszelkie budowle piętrzące oddziaływają nie tylko na warunki panujące na 
powierzchni terenu, ale takŜe na wody podziemne. Oddziaływanie to przejawia 
się głównie poprzez podniesienie naturalnej podstawy drenaŜu wód podziemnych 
w obszarze czaszy zbiornika, który powstał w wyniku podpiętrzenia wód 
powierzchniowych.  
Zmienia to istotnie warunki hydrogeologiczne panujące w bliskim, a takŜe 
częściowo dalszym sąsiedztwie zbiornika. Do najistotniejszych zmian naleŜy 
zaliczyć [13]: 
- zmniejszenie się głębokości połoŜenia zwierciadła wody podziemnej, a w 

szczególnych przypadkach powstawanie podtopień na powierzchni terenu, 
gdy rzędna zwierciadła jest wyŜsza niŜ rzędna terenu; 

- wynikiem tego jest zwiększenie się parowania terenowego i w konsekwencji 
zmniejszenie zasilania warstwy wodonośnej przez infiltrację opadów 
atmosferycznych; 

- zmniejszenie się gradientu (spadku) hydrodynamicznego wód drenowanych 
przez ciek na kierunku prostopadłym do linii cieku, na którym powstał 
zbiornik zaporowy. W szczególnych przypadkach moŜe nawet wystąpić 
odwrócenie kierunku tego gradientu – zbiornik nie będzie drenował, lecz 
zasilał powiązany z nim system wodonośny. 

- konsekwencją zmiany gradientu jest zmniejszenie się wydatku strumienia 
wody podziemnej, co następnie przekłada się na zmniejszenie odpływu 
podziemnego w rejonie zbiornika; 

- w wyniku tych zmian część wód opadowych infiltrujących w strefie 
wododziałowej będzie płynęła w kierunku innego systemu drenaŜu, na 
przykład do sąsiedniego cieku; 

- spowoduje to przesunięcie się wododziału podziemnego w kierunku 
sztucznego zbiornika, czyli zmniejszenia się powierzchni zlewni podziemnej 
cieku, na którym powstał zbiornik zaporowy; 

- rezultatem powstania budowli piętrzącej, najczęściej zapory ziemnej, i 
wypełnienia wodą czaszy zbiornika jest szczególna sytuacja hydrodynamiczna 
w warstwie wodonośnej wokół samej zapory. Powstaje tam zupełnie nowy 
inny obraz pola filtracji z gradientami znacznie wyŜszymi, niŜ te, jakie 
występowały tam przed podpiętrzeniem. 

Wymienione powyŜej zmiany warunków hydrogeologicznych (z wyjątkiem punktu 
ostatniego) mają istotny wpływ na kształtowanie się zasobów wód podziemnych. 
Wpływ ten jest  jednak bardzo złoŜony, z jednej strony, płytsze zwierciadło wody 
to mniejsze zasilanie przez opady atmosferyczne. Z drugiej strony, zmniejszenie 
odpływu podziemnego – zmniejszenie ilości wody drenowanej przez ciek – to 
więcej wody, którą moŜna eksploatować [13]. 
 
  Zbiorniki zaporowe naleŜące do wód powierzchniowych w istotny sposób 
kształtują warunki hydrogeologiczne w rejonach do nich przyległych [13]: 
- na określonym odcinku cieku następuje zmiana (podwyŜszenie) rzędnej 

podstawy drenaŜu. Zmiana ta rozkłada się liniowo od punktu lokalizacji 
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budowli piętrzącej, gdzie ma wartość najwyŜszą, do punktu końca cofki, 
gdzie jest równa zeru; 

- głównym efektem podniesienia się podstawy drenaŜu jest ograniczenie 
dopływu wód podziemnych do tego fragmentu cieku i, jako konsekwencja, 
zmiana kierunków spływu podziemnego w stronę odcinka połoŜonego poniŜej 
budowli piętrzącej, a takŜe do innych cieków połoŜonych w pobliŜu tego 
miejsca; 

- jedną z najistotniejszych zmian pola filtracji w wyniku podpiętrzenia jest 
szczególna sytuacja, jaka powstaje w najbliŜszym otoczeniu budowli 
piętrzącej. Jest to miejsce, w którym warunki hydrogeologiczne zostają 
radykalnie zmienione, poniewaŜ sąsiadują tu miejsca, gdzie podstawa 
drenaŜu nie ulega zmianie – rejon wody dolnej poniŜej budowli piętrzącej i 
gdzie ulega maksymalnemu podniesieniu – rejon wody górnej tuŜ powyŜej 
budowli piętrzącej. 

Podsumowanie: 

Zbiorniki wodne powodują wzrost i stabilizację stanów wody gruntowej na 
terenach powyŜej budowli piętrzącej oraz spadek stanów wody poniŜej budowli. 
Podnoszenie się stanów wód podziemnych moŜe zagraŜać obiektom budowlanym 
usytuowanym w sąsiedztwie zbiornika [12]. 

7.2.3 Zbiorniki małej retencji a wzrost zasobów wód podziemnych 

 

  Wielkość wzrostu zasobów wód podziemnych uzaleŜniona jest przede 
wszystkim od budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 
występujących na obszarze w rejonie zbiornika wód powierzchniowych. 
Analizując to zagadnienie warto zwrócić uwagę na przypadki skrajne. Pierwszym 
z nich jest sytuacja, gdy w podłoŜu zbiornika występują jedynie utwory 
nieprzepuszczalne. W ujęciu poglądowym przedstawia to poniŜszy rysunek. W 
przypadku tym wzrost zasobów wód podziemnych równy jest zeru, zatem 
retencja całkowita równa się retencji wód powierzchniowych w obrębie zbiornika 
Rc = Rp [13]. 
 

Rysunek 7.2  Lokalizacja zbiornika w obrębie utworów nieprzepuszczalnych [13] 

 
Drugim skrajnym przypadkiem jest sytuacja, gdy w podłoŜu zbiornika występują 
utwory przepuszczalne. W tym przypadku retencja wód podziemnych jest 
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największa, przy czym stosunkowo często obserwowane jest zjawisko, Ŝe jest 
ona zdecydowanie większa od retencji wód powierzchniowych Rpd > Rp. 
Wielkość retencji wód podziemnych jest tu funkcją geometrii przestrzennej 
zasięgu oddziaływania zbiornika (h1, h2, S1, S2 itd.) i parametrów 
hydrogeologicznych ośrodka (głównie wielkości porowatości) [13]. 
 

Rysunek 7.3  Lokalizacja zbiornika w obrębie utworów nieprzepuszczalnych [13] 

 
Gdzie: a – pierwotne zwierciadło wód podziemnych; b – zwierciadło wód podziemnych po napełnieniu 
zbiornika; S1, S3 – zasięgi oddziaływania zbiornika; S2, S4 – zasięgi oddziaływania zbiornika w 
stosunku do rzeki; h1, h2 – wysokości zwierciadła wód podziemnych na granicach zasięgu; h3 – 
wysokość piętrzenia; Rp – retencja wód powierzchniowych; Rpd – retencja wód podziemnych 

  Między przypadkami skrajnymi istnieje oczywiście nieskończenie duŜo 
przypadków pośrednich wynikających z róŜnorodności budowy geologicznej. 
PoniŜej, na szkicach poglądowych, przedstawiono dwa z nich, dość typowe dla 
obszaru NiŜu Polskiego: 
- lokalizacja zbiornika w obrębie utworów przepuszczalnych, których 

wychodnie znajdują się w zasięgu oddziaływania zbiornika; 
- lokalizacja zbiornika w obrębie utworów przepuszczalnych pod przykryciem 

utworów nieprzepuszczalnych 
 

Rysunek 7.4  Lokalizacja zbiornika w obrębie utworów przepuszczalnych, których wychodnie znajdują 
się w zasięgu oddziaływania zbiornika [13] 
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Rysunek 7.5  Lokalizacja zbiornika w obrębie utworów przepuszczalnych pod przykryciem utworów 

nieprzepuszczalnych [13] 

 
 

Wody powierzchniowe są jednym z głównych czynników kształtujących warunki 
hydrogeologiczne i w konsekwencji wielkość zasobów. O roli drenującej wód 
powierzchniowych w stosunku do wód podziemnych decydują dwa podstawowe 
parametry. Pierwszy, to rzędna podstawy drenaŜu, określana poprzez średnią 
rzedną zwierciadła wody powierzchniowej. Drugim parametrem jest przewodność 
kontaktu hydraulicznego pomiędzy poziomem wodonośnym a ciekiem lub 
zbiornikiem wód powierzchniowych. KaŜda zmiana któregoś z tych parametrów 
pociąga za sobą zmianę warunków hydrogeologicznych i w konsekwencji zmianę 
zasobów tych wód. Najczęściej zmiana podstawy drenaŜu w wyniku działalności 
człowieka polega na podpiętrzeniu wód powierzchniowych i z taką zmianą mamy 
do czynienia w przypadkach sztucznych zbiorników wodnych, a w tym zbiorników 
małej retencji [13].  
 Podniesienie postawy drenaŜu zajmuje zatem szczególne miejsce wśród 
róŜnych czynników powodujących zmiany zasobów wód podziemnych. Po 
pierwsze, jest to czynnik występujący bardzo często, po drugie, wielkość wpływu 
tego czynnika jest na ogół znaczna i po trzecie, pociąga za sobą inne czynniki, 
których jednak wpływ na zasoby nie jest tak duŜy. Głównym przejawem reakcji 
systemu hydrogeologicznego na podpiętrzenie podstawy drenaŜu jest 
podniesienie poziomu wód podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie, które 
słabnie stopniowo wraz z odległością. Zmiana ta powoduje zmniejszenie się 
gradientów hydrodynamicznych i w pewnym stopniu takŜe kierunków tych 
gradientów, a w szczególnych przypadkach moŜe dojść do całkowitego 
odwrócenia spadku zwierciadła. W takiej sytuacji ciek pełniący rolę drenaŜu moŜe 
stać się ciekiem zasilającym podziemny system wodonośny [13].  
  Przykładowe modelowania wpływu eksploatacji zbiornika małej retencji na 
zmiany warunków hydrogeologicznych, wskazują na ilościowe i przestrzenne 
zmiany zasobów wód podziemnych. Dla zlewni z wydzielonym jednym poziomem 
wodonośnym w piaskach wodnolodowcowych o zmiennej miąŜszości i granulacji, 
podścielonym przez trudno przepuszczalne iły, gdzie system zasilany jest 
infiltracyjnie oraz dopływem podziemnym, a drenaŜ odbywa się za 
pośrednictwem cieków powierzchniowych,  budowa zbiornika małej retencji, o 
maksymalnej wysokości piętrzenia wód wynoszącej 1,8 m, powodować moŜe 
następujące skutki [13]: 
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Rysunek 7.6  Przykładowa lokalizacja zbiornika małej retencji – szkic sytuacyjny [13] 

 

 
 

- przy zadanej wysokości piętrzenia zasoby odnawialne zlewni wzrosłyby o 
ponad 12%, 

- odnotowany wzrost spowodowany jest przekształceniem struktury zasilania 
systemu, związanym głównie ze wzrostem infiltracji wód powierzchniowych w 
rejonie zbiornika; 

- o ile w warunkach naturalnych infiltracja wód powierzchniowych stanowiła 
zaledwie około 1% całkowitego zasilania, o tyle w trakcie eksploatacji 
zbiornika udział ten przekracza 12%. 

 

Rysunek 7.7  Przykładowy  wznios zwierciadła wód gruntowych w trakcie eksploatacji zbiornika [13] 
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Rysunek 7.8  Przykładowy względny wzrost zasobów wód podziemnych w otoczeniu zbiornika [13] 

 

- po stronie rozchodów szczególnie zauwaŜalny jest wzrost natęŜenia drenaŜu 
rzecznego (o 22%) i ewapotranspiracji (o blisko 16%); 

- największych zmian zasobów wód podziemnych naleŜy oczekiwać w strefach 
największego wzniosu zwierciadła – patrz rysunek (w rozwaŜanym przypadku 
jest to bezpośrednie otoczenie zbiornika retencyjnego); 

- najwyŜszy wzrost zasobów (na poziomie przekraczającym 100%) uzyskano w 
bezpośrednim otoczeniu czaszy zbiornika – patrz rysunek. 

 

7.2.4 Potencjalne zmiany chemizmu wód 

  Zmiany składu chemicznego wód podziemnych w rejonie zbiorników małej 
retencji są intensywne i polegają w znacznej mierze na zmianie stref redukcyjno-
oksydacyjnych związanych ze zmianami w miąŜszości strefy aeracji oraz, jako 
konsekwencja, zmianami w obiegu węgla skutkujące zwykle emisją CO2 z 
powstałego zbiornika małej retencji [13]. 
  Z kolei w kaŜdym zbiorniku wód śródlądowych, niezaleŜnie od jego 
głębokości, zachodzi stratyfikacja związana przede wszystkim z gradientem 
temperatury i dostępem światła. W górnej warstwie wody zbiornika, gdzie 
zachodzi proces fotosyntezy, dwutlenek węgla jest wiązany w organizmach 
roślinnych, a zostaje uwalniany tlen. pH wody przy powierzchni zbiornika jest 
zwykle wyŜsze niŜ w jego głębi. W związku z tym węglan wapnia strącany jest 
zwykle w płytszej części zbiornika, a rozpuszczany w głębszej. W większości 
zbiorników wodnych produkcja CO2 w głębszych warstwach przekracza 
moŜliwości jego konsumpcji przez organizmy w procesie fotosyntezy. Dlatego teŜ 
poniŜej strefy aktywnej fotosyntezy przewaŜają procesy oddychania i rozkładu 
opadającej materii organicznej. W dnie zbiornika w warunkach beztlenowych w 
procesie fermentacji i/lub redukcji CO2 powstaje metan. NadwyŜka materii 
organicznej, która pierwotnie jest inertna w środowisku lądowym, a staje się 
mobilna w środowisku wodnym, prowadzi najczęściej do dodatkowej emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery [13]. 
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  W glebie, która przeistoczyła się w strefę nasyconą na skutek podtopienia, 
wzrasta zawartość rozpuszczonego węgla organicznego i intensywność jego 
transformacji w CO2. Konsekwencją takich przemian jest proces rozpuszczania 
węglanów dostarczający do roztworu jonów węglanowych i wapniowych. Po 
początkowym obniŜeniu pH wód podziemnych moŜna spodziewać się jego 
wzrostu. Po zapełnieniu zbiornika, na skutek podpiętrzenia w sąsiadujących 
wodach podziemnych, moŜna spodziewać się zawęŜenia strefy aeracji, a 
rozszerzenia strefy anaerobowej, gdzie podobnie jak w środowisku wodnym dna 
zbiornika dominować będą procesy fermentacji (Corg → CH4) i metanogenezy 
(CO2 → CH4) [13]. 
  Bardzo istotnym składnikiem, który powinien być rozpatrywany w 
zagadnieniach zmian środowiskowych przy powstawaniu zbiornika małej retencji, 
jest azot. W skali lokalnej, w warunkach istnienia zbiornika małej retencji oraz w 
związku z wprowadzaniem przez człowieka do środowiska ilości azotu znacznie 
przekraczających tło naturalne, moŜe dochodzić do negatywnych następstw. 
Zwłaszcza przy małym przepływie zbiornik moŜe kumulować wypłukane z pól 
azotany, sprzyjając niepoŜądanemu procesowi eutrofizacji. Choć azot moŜe być 
retencjonowany przez organizmy i ich szczątki, to główną formą jego 
występowania są rozpuszczone w wodach związki nieorganiczne jak azotany i 
azot amonowy. Osady nie są źródłem azotanów, ale są wnoszone z pól do 
środowiska wód powierzchniowych jako zanieczyszczenia rozproszone, a w 
przypadku nawozów i ścieków jako zanieczyszczenia punktowe [13].  
 

7.2.5 Podział zbiorników małej retencji ze względu na moŜliwe oddziaływanie na 
środowisko przyrodnicze 

 

  Zgodnie z Podręcznikiem wdraŜania projektu „Zwiększenie moŜliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych” - Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji [6] obiekty 
małej retencji klasyfikuje się do trzech grup w zaleŜności od moŜliwego wpływu 
na środowisko: 

1) Projekty bezpieczne 

- projekty wynikające z planów ochrony obiektów przyrodniczych lub w pełni 
zharmonizowane z tą ochroną, wynikające z profesjonalnych 
inwentaryzacji i programów ochrony mokradeł, przygotowane z udziałem 
przyrodników, 

- projekty likwidacji zbędnych budowli regulacyjnych i piętrzących, 

- projekty likwidacji sztucznych rowów odwadniających, wykopanych w 
ostatnich 30 latach, 

- drobne projekty naturalizacji uregulowanych cieków (meandryzacja, 
urozmaicenie koryta), 

- zastępowanie przepustów przez mostki. 

2) Projekty zwykle korzystne, ale wymagające dodatkowej analizy 

- zbiorniki wodne odtwarzane w miejscach, gdzie zbiorniki dawniej istniały, 

- zbiorniki wodne o charakterze płytkich rozlewisk do 0,5 – 1 m głębokości, 
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- projekty blokowania odpływu na sztucznych rowach (małe zastawki 
drewniane, zaczopowania ziemne) nie powodujące powstawania 
zbiorników wodnych - wymagają one jednak konsultacji z przyrodnikiem 
czy nie występują lokalne zagroŜenia, 

- drobne zbiorniki wodne poza torfowiskami (realizowane kosztem 
drzewostanu, ubogiej łąki bez walorów florystycznych / entomologicznych, 
pastwiska), jeŜeli nie blokują droŜności cieku,  

- projekty renaturalizacji stosunków wodnych, bazujące na historycznych 
danych o kształtowaniu się tych stosunków. 

3) Projekty ryzykowne, wymagające bardzo dokładnej analizy 

- progi, zbiorniki wodne na naturalnych ciekach, przegradzające je w sposób 
uniemoŜliwiający migrację ryb, 

- kopanie zbiorników wodnych, zwłaszcza w torfie, 

- wszystkie zbiorniki wodne (nawet małe), powodujące zalanie gruntów 
torfowych oraz gruntów sklasyfikowanych jako „bagna”, 

- remont i konserwacja rowów (nawet tzw. odmulanie istniejących rowów), 

- wszystkie projekty, których celem jest odwodnienie jakiegokolwiek terenu 
(odwodnienie okresowe, a takŜe odwodnienie uzasadniane potrzebami 
gospodarki leśnej oraz tzw. regulacja stosunków wodnych), 

- regulacje potoków. 

 

7.3 Oddziaływanie na etapie budowy i sposoby jego minimalizacji 

 

7.3.1 Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy 

Szczegółową analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
przyrodnicze w otoczeniu przedsięwzięcia przedstawiono w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Raportu. 
 
Zabezpieczenia przed szkodami wywołanymi przez zwierzynę 
 
 Istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, Ŝe grobla odbudowywanego 
zbiornika, moŜe zostać uszkodzona przez zwierzynę w wyniku podkopywania np. 
przez bobry. W związku z tym zaleca się aby groblę w rejonie przelewu ze 
zbiornika, w miejscach naraŜonych na uszkodzenia spowodowane przez bobry, 
zaopatrzyć w skuteczne zabezpieczenia - np. zakopać stalową siatkę. Przykryte 
warstwą gruntu siatki nie będą wpływać negatywnie na krajobraz i pozwolą na 
swobodny wzrost roślinności brzegowej. Alternatywne rozwiązanie stanowi 
zabezpieczenie brzegów narzutem kamiennym. 
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7.3.2 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Na etapie budowy istnieje zagroŜenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, 
wód powierzchniowych i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych 
awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. Do zanieczyszczenia 
moŜe równieŜ dojść w wyniku niewłaściwego magazynowania substancji 
naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzętu. W celu zminimalizowania 
powyŜszego zagroŜenia naleŜy tak zorganizować prace, by ograniczyć 
przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy. Sprzęt 
techniczny powinien posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. 
Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w obrębie samego zbiornika małej 
retencji. W rejonie tym naleŜy maksymalnie ograniczyć prace z wykorzystaniem 
maszyn i urządzeń mogących w wyniku awarii spowodować zagroŜenie spływu 
substancji niebezpiecznych. Punkty tankowań i napraw oraz składy paliw i innych 
produktów niebezpiecznych powinny być zlokalizowane poza bezpośrednim 
sąsiedztwem cieków. 
 

7.3.3 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Planowana budowa zbiornika małej retencji z uwagi na skalę 
przedsięwzięcia będzie w fazie realizacji potencjalnym źródłem emisji substancji 
pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac moŜliwy jest 
wzrost zapylenia oraz stęŜeń NOx  i węglowodorów w sąsiedztwie terenu objętego 
projektem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie 
jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuŜszym okresie 
czasu.  

 Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji 
pyłów i gazów będą: 
– maszyny budowlane,  
– pojazdy transportujące materiały słuŜące do budowy, 
– przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, 
– przeładunek paliw, 

 Spośród wymienionych źródeł najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w 
okresie realizacji przedsięwzięcia będą miały cięŜkie roboty budowlane i transport 
materiałów sypkich. W fazie realizacji naleŜy spodziewać się wystąpienia 
następujących negatywnych oddziaływań w zakresie czystości powietrza: 
• wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych głównie NOx, zawartych w spalinach 

maszyn i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu 
budowy, jak i w jego sąsiedztwie -  pojazdy dostarczające materiały 
budowlane, 

• wzrost imisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie 
materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w 
rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, 

 Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głównie charakter 
niezorganizowany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2004r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza z instalacji wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840), nie 
wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji z 
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których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza następuje w sposób 
niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków 
technicznych. 

 W przypadku transportu materiałów sypkich decydujące znaczenie będzie 
mieć stan techniczny dróg oraz właściwe zabezpieczenie transportowanego 
materiału. W materiałach EPA wśród czynników mających istotny wpływ na 
niezorganizowane emisje frakcji pyłowych znajdziemy uziarnienie materiału 
zdeponowanego na drodze, masę pojazdów, oraz wielkość opadów 
atmosferycznych determinującą wilgotność podłoŜa. Publikacja wskazuje równieŜ 
na bezpośredni związek natęŜenia pylenia z dróg z ilością frakcji 
o średnicy poniŜej 75µm (silt content) znajdującą się w zdeponowanym na 
powierzchni terenu materiale. 

Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza 
atmosferycznego moŜna osiągnąć poprzez zachowanie właściwej kultury prac 
budowlanych czyli:  

• transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego 
przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

• ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i 
pojazdów na biegu jałowym, oraz koncentracji prac w pobliŜu zabudowy 
mieszkaniowej, 

• ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 
• zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy. 
 

7.3.4 Oddziaływanie akustyczne 

 Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, 
będzie etap realizacji inwestycji. W trakcie budowy zbiornika małej retencji w 
rejonie lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą 
pracą cięŜkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów 
transportujących materiały i surowce. Podczas prowadzenia prac źródłem hałasu 
mogą być maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji takie jak np. koparki, 
spycharki, 

Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych będzie 
okresem największej emisji hałasu. Przykładowe poziomy hałasu emitowanego 
przez urządzenia i maszyny budowlane, na podstawie danych zawartych w bazie 
danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”, 
opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for 
Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 7.1 Przykładowe poziomy emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych 

Rodzaj urządzenia 
Typowy poziom hałasu w 

odległości 7m od pracującego 
urządzenia 

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A) 

Młot pneumatyczny (np. przy pracach związanych  
z rozbiórką elementów betonowych) 

90dB(A) 

Koparka gąsienicowa 85dB(A) 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Budowa zbiornika małej retencji LISZCZOK w Nadleśnictwie Zawadzkie – zadanie 17 

  
 

 74 

Pojazdy cięŜarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do 
transportu betonu) 

82dB(A) 

Praca węzła betoniarskiego 90dB(A) 

 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w 
budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w 
zakresie emisji hałasu do środowiska  [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]. 
Zgodnie z powyŜszym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych 
urządzeń nie powinna przekraczać: 

o spycharka gąsienicowa – 104dB(A) 
o koparka kołowa, ładowarka – 104dB(A) 
o maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A) 
o dźwigi wieŜowe – 100dB(A) 

Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze 
lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. UciąŜliwość akustyczna zaleŜna jest od 
odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze 
względu na to, iŜ na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu 
prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie moŜna wykonać 
szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Ogólnie 
moŜna stwierdzić, Ŝe uciąŜliwość akustyczna placu budowy moŜe dochodzić od 
50m do 100m. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy a ich 
czas jest relatywnie krótki. 

 

7.3.5 Oddziaływanie na gleby 

Przypuszczalne skutki oddziaływania na podłoŜe zaznaczą się na etapie 
budowy i związane będą z zajęciem powierzchni i emisją zanieczyszczeń w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych. Negatywne oddziaływanie polegać będzie 
takŜe na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej poprzez ruch cięŜkich 
maszyn i samochodów. W związku z tym naleŜy w sposób maksymalny 
ograniczyć plac budowy oraz uniemoŜliwić przypadkowe wjazdy na znajdujące się 
w sąsiedztwie tereny. Wskazane jest aby na etapie projektowym opracować 
Projekt zagospodarowania terenu budowy. 
 

7.3.6 Oddziaływanie na ludzi 

Pośrednio, wymienione wyŜej moŜliwości oddziaływania budowy zbiornika 
małej retencji, na poszczególne elementy środowiska będą mogły odzwierciedlać 
w stosunku do ludzi (szczególnie mieszkańców pobliskich zabudowań 
miejscowości Liszczok). Bezpośrednie oddziaływanie na Ŝycie ludzi będzie 
związane z utrudnieniami związanymi ze zwiększonym ruchem pojazdów 
cięŜarowych w rejonie zabudowań (ewentualnym utrudnionym dostępem do 
posesji) oraz emisją hałasu maszyn budowlanych i pojazdów cięŜarowych. 
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7.3.7 Oddziaływanie w sytuacjach awaryjnych 

 ZagroŜenia awaryjne na etapie budowy mogą wystąpić na skutek: 
⇒ powstania poŜaru (zagroŜenie wybuchowe); 
⇒ niekontrolowanego wycieku substancji niebezpiecznych z wykorzystywanych 

podczas prac maszyn i pojazdów; 
 
Głównymi komponentami środowiska naraŜonymi na zanieczyszczenia będą w 
tych sytuacjach wody podziemne i powierzchniowe, grunty i powietrze 
atmosferyczne. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej mogą ucierpieć 
równieŜ szata roślinna oraz istniejący drzewostan (poŜar lasu). Szczególną 
ostroŜność naleŜy zachować w obrębie samego zbiornika małej retencji. W 
sytuacji powstania wybuchu mogą ucierpieć okoliczni mieszkańcy oraz mogą 
zostać uszkodzone pobliskie budynki. W związku z powyŜszym szczególną 
ostroŜność naleŜy zachować na terenie występowania zabudowań mieszkalnych. 
 

7.4 Oddziaływanie w przypadku wystąpienia powaŜnej awarii 

 Zgodnie z Art. 3. pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
25/2008, poz. 150) powaŜną awarią jest „zdarzenie, w szczególności emisja, 
poŜar lub eksplozja (...), w których wstępuje jedna lub więcej niebezpiecznych 
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia Ŝycia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem”. 
PowaŜna awaria przemysłowa nie dotyczy planowanej inwestycji, odnosi się 
bowiem do awarii w zakładach, których rozróŜnienie następuje na podstawie 
rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie rodzajów i ilości substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia 
powaŜnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58/2002, poz. 535). 
 

7.5 Oddziaływanie transgraniczne 
 
 Ze względu na połoŜenie oraz rodzaj planowanej inwestycji nie przewiduje 
się transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji zbiornika 
małej retencji. 
 

7.6 Oddziaływanie na etapie likwidacji 
 
 Ewentualne likwidacja inwestycji wiąŜe się z analogicznymi obciąŜeniami, 
jak etap budowy. Obecnie nie moŜna przewidzieć czy kiedykolwiek dojdzie do 
całkowitej likwidacji przedmiotowego zbiornika małej retencji. MoŜna natomiast 
załoŜyć, Ŝe odbudowane skarpy obwałowania wokół zbiornika oraz budowla 
piętrząca po kilkudziesięciu latach eksploatacji będą wymagały remontu lub 
całkowitej modernizacji. Występujące wówczas oddziaływania będą podobne do 
opisanych na stan dzisiejszy. Oddziaływanie w fazie budowy będzie związane 
głównie z pracą urządzeń mechanicznych, składowaniem i przemieszczaniem 
materiałów sypkich. 
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UciąŜliwość akustyczna prac rozbiórkowych będzie miała podobny 
charakter, jak uciąŜliwość prac budowlanych. Do najbardziej uciąŜliwych będzie 
naleŜał etap przemieszczania mas ziemnych. Dalsze etapy prac, jak 
uporządkowanie terenu i rekultywacja terenu na którym znajdował się zbiornik, 
będą się wiązały ze znacznie mniejszą uciąŜliwością. 

Podstawowe zalecenia związane z etapem likwidacji przedsięwzięcia są 
zbieŜne z zaleceniami na etapie budowy, tj.: 
a. naleŜy zaplanować wszelkie operacje z uŜyciem cięŜkiego sprzętu, 
b. naleŜy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 
2005r. nr 263, poz. 2202] lub zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie, 

c. przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 
d. maksymalnie ograniczyć czas rozbiórki na poszczególnych etapach poprzez 

odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. 
 

7.7 Gospodarka odpadami 

Etap budowy 
 
W związku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji mogą 
powstawać następujące rodzaje odpadów: 
• odpady z grupy 17: gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania (z wykopu 

czaszy zbiornika) i tłuczeń, 
• odpady powstałe w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń: płyny hamulcowe, 

oleje silnikowe, hydrauliczne, smarowe i przekładniowe, filtry olejowe, 
akumulatory itp. 

• odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, 
• odpady komunalne 
Ziemia z wykopów zostanie ponownie uŜyta do projektowanych grobli, a 
nadwyŜka zostanie rozplantowana w terenie, pozostałe odpady będą 
systematycznie gromadzone w pojemnikach, a następnie przekazywane 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich składowania. 
  W fazie budowy powstanie zaplecze techniczno – sanitarne dla 
pracowników prowadzących roboty budowlane w postaci kontenerów i 
przenośnych toalet typu toi-toi. 

  NaleŜy dąŜyć aby wszelkie naprawy uŜywanych maszyn i urządzeń 
wykonywane były przez firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym 
zakresie. Wtedy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach firmy te będą 
wytwórcami odpadów i na te grupy odpadów inwestor (lub wykonawca) nie 
będzie musiał posiadać zezwoleń i decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.  

  Określenie ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania 
nimi powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych, kiedy będą juŜ 
znane ostateczne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Prace budowlane 
naleŜy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych 
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i 
Ŝycie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane 
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odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie moŜliwy – 
unieszkodliwianiu. Jako odbiorców odpadów wskazane byłoby zatem wyszukać 
takich którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym 
zakresie. 
 
Etap eksploatacji 
 
  W trakcie eksploatacji przedmiotowego zbiornika mogą okresowo 
powstawać odpady, związane z bieŜącą konserwacją zbiornika. Przewiduje się 
występowanie następujących rodzajów odpadów: 
• odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni. 
Do tej grupy odpadów naleŜeć będą: odpady roślinne (trawa, liście, gałęzie), 
 
Wytworzone odpady powinny być  w pierwszej kolejności poddane odzyskowi 
(ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie moŜliwy – 
unieszkodliwianiu. Jako odbiorców odpadów wskazane byłoby zatem wyszukać 
takich którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym 
zakresie. 
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8. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU INWESTYCYJNEGO NA ETAPIE 

EKSPLOATACJI 
 

  Przedmiotowa inwestycja dotyczy odtworzenia istniejącego wcześniej 
zbiornika małej retencji. Zgodnie z Podręcznikiem wdraŜania projektu 
„Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - Wytyczne do realizacji obiektów 
małej retencji [6] projekt ten zaliczany jest do „projektów zwykle korzystnych, 
ale wymagających dodatkowej analizy”. 

 

8.1 Oddziaływanie na florę i faunę na etapie eksploatacji 

 

Szczegółową analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
przyrodnicze w otoczeniu przedsięwzięcia przedstawiono w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Raportu. 
 
Oddziaływanie na obszar Natura 2000 PLH160008 Dolna Małej Panwi 
 
  Ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadzono w postaci 
matryc: rozpoznania i oceny oddziałania. PoniŜej przytoczono najistotniejsze 
wyciągi z tych analiz. Obszar jest miejscem występowania 11 gatunków zwierząt 
i 9 siedlisk przyrodniczych. SDF nie określa statutu gatunków zwierząt, z tego 
powodu nie jest wiadomo czy są przedmiotem ochrony. Spodziewanym 
rezultatem powstania zbiornika jest zwiększenie miejsc o duŜej wilgotności. 
Powstaną zabagnienie w samym zbiorniku, jak równieŜ poniŜej zastawki 
piętrzącej w wyniku przesiąków gruntowych. Powinno to wzmocnić wartość 
siedliska dla gatunków wodno-błotnych (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, 
Ŝółw błotny, wydra, bóbr, piskorz, róŜanka). Siedliska poza obszarem Natura 
2000 będą stanowiły refugia jak równieŜ korytarz ekologiczny.  Zajmowany teren 
obecnie nie jest znaczącym siedliskiem gatunków będących przedmiotem 
ochrony w obszarze PLH160008, spodziewano się występowania minoga 
strumieniowego, jednak rzeka nie ma w analizowanym fragmencie odpowiednich 
dla gatunku siedlisk i nie stwierdzono występowania tego gatunku. Wydra jest w 
okolicy, ale nie  stwierdzono jej występowania na terenie planowanego 
przedsięwzięcia. MoŜna spodziewać się, Ŝe w wyniku powstania zbiorników 
znajdzie ona tu bardziej dogodne dla siebie siedliska i zajmie ten teren.  Dla 
większości gatunków zaobserwowanych w rejonie przedsięwzięcia, podniesienie 
poziomu wód gruntowych i ukształtowanie zbiornika w charakterze lokalnego 
rozlewiska w dolinie rzeki będzie sprzyjające. Zakłóceniem będzie okres 
wykonania zbiornika. Nie będzie to stanowiło znaczącego zagroŜenia z uwagi na 
to iŜ prace zaplanowano poza sezonem lęgowym płazów. Emisja do atmosfery, 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub wód nie stanowi znaczącego zagroŜenia z 
uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac naleŜy 
spodziewać się większej obecności niŜ obecnie ludzi, z uwagi na okresowe 
przeglądanie urządzeń i ich konserwację. Nie jest to jednak skala mogąca 
znacząco wprowadzać zakłócenia w siedliskach gatunków, zwłaszcza Ŝe obecnie 
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jest to teren połoŜony przy zabudowaniach. Rekultywacja terenu będzie 
prowadzona pod nadzorem słuŜ leśnych, które mają odpowiednie kwalifikacje i 
wiedzę, aby przeprowadzić ten proces w sposób jak najmniej odbiegający od 
procesów naturalnych. 
 
W czasie analizy przedsięwzięcia stwierdzono, Ŝe:  

� nie jest bezpośrednio związane z zarządzaniem obszarem Natura 2000 
PLH160008 (nie ma planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla tego 
obszaru) 

� nie jest powiązana z innymi planami lub przedsięwzięciami. 
 
Opis kaŜdego moŜliwego bezpośredniego, pośredniego lub wtórnego 
oddziaływania przedsięwzięcia (pojedynczo lub w powiązaniu z innymi planami, 
lub przedsięwzięciami) na obszar Natura 2000, dającego się przewidzieć jako 
konsekwencja następujących cech: 
 

Cecha Oddziaływanie 

Rozmiar i skala Przedsięwzięcie ma charakter lokalny i oddziaływania mają teŜ taki 
charakter. Hałas i płoszenie zwierząt moŜe oddziaływać w promieniu do 
100-300 od granic przedsięwzięcia. Pozostałe oddziaływania mieszczą się w 
granicach przedsięwzięcia 

Zajęcie terenu Przedsięwzięcie nie zajmuje terenów leŜących w obszarze Natura 2000 

Odległość od 
obszarów Natura 
2000 lub jego 
fragmentów o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
ochrony 

Zajmowany pod przedsięwzięcie teren w całości połoŜony jest poza 
obszarem Natura 2000, nie zajmuje siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków kluczowych. Lokalizacja to fragment obecnie istniejącej doliny 
Lublinicy z lasami w otoczeniu 

Wymagania 
zasobowe (pobór 
wody itd.) 

Przedsięwzięcie wymaga wody do napełnienia zbiornika. Nie będą to ilości 
wody mogące zmienić uwarunkowania wodno-gruntowe i osuszenie terenu. 

Emisje 
(odprowadzane do 
gleby, wody lub 
powietrza) 

Emisje w postaci pyłów i gazów spalinowych nie mają znaczącego wpływu 
na obszar Natura 2000. Emisja do powietrza lub ewentualne 
zanieczyszczenie wód i ziemi ma zasięg lokalny, bez moŜliwości 
rozprzestrzeniania się na dalszą odległość. 

Wymogi związane z 
wydobyciem mas 
ziemnych 

Przewiduje się wydobycia głównie humusu i warstwy martwicy (głównie 
zbudowanej z pisków i Ŝwirów z niewielka ilością frakcji ilastej). Masy 
ziemne zostaną w części wykorzystane do kształtowania czaszy zbiornika, a 
większość wywieziona poza teren przedsięwzięcia, nie będą deponowane na 
terenie obszaru Natura 2000. 

Wymogi 
transportowe 

Transport będzie odbywał się głównie we fragmencie związanym z 
przedsięwzięciem głównie związany z transportem mas ziemnych. Skala 
przedsięwzięcia jest niewielka i transport będzie niewielki. Nie stwierdzono, 
aby transport stanowił zagroŜenie dla przedmiotów ochrony i mógł 
powodować kolizje. 

Czas trwania 
budowy, 
eksploatacji, 
likwidacji itp. 

Prace będą prowadzone w terenie gdzie ruch ludzi i ich obecność jest stała 
z uwagi na pobliską miejscowość. PodwyŜszony w okresie budowy hałas 
moŜe wynikać z pracy maszyn i urządzeń. NatęŜenie i skala wzrośnie, w 
stosunku do obecnego, w stopniu mogącym płoszyć zwierzęta. Środkiem 
zaradczym jest prowadzenie najbardziej hałaśliwych prac w ciągu dnia. 
Krótkotrwałe oddziaływanie moŜe wynikać z konieczności dowozu 
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materiałów budowlanych i urządzeń. Skala przedsięwzięcia wyklucza 
znaczną ilość pracowników na budowie, będzie to co najwyŜej kilka osób. W 
tym okresie jest moŜliwość powstawania większej ilości odpadów w postaci 
wydobytych mas ziemnych, resztek po opakowaniach i materiałach 
budowlanych, odpady komunalne związane z pracownikami na budowie. 
Zanieczyszczenia wód i atmosfery w skali zagraŜającej środowisku są mało 
prawdopodobne z uwagi na charakter przedsięwzięcia. Po zakończeniu 
budowy, w okresie eksploatacji nie będzie w/w oddziaływań poza okresową 
obecnością ludzi przy konserwacji urządzeń. W Ŝadnym z tych okresów 
przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na 
obszar Natura 2000. 

Inne  

Oddziaływań o znacznym oddziaływaniu negatywnym bezpośrednim, pośrednim i 
drugorzędnym, zarówno w fazie budowy, bądź późniejszego funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono. Oddziaływania o mniejszym 
znaczeniu wymieniono w powyŜszej analizie. 
 
Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charakterystykach obszary 
wynikających z: 
 
Zmniejszenia powierzchni 
siedlisk 

Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk. 
Przewidywany kierunek sukcesji moŜe przyczynić się do 
zwiększenia terenów wodno-błotnych preferowanych przez 
gatunki będące przedmiotem ochrony w obszarze związane z 
tymi siedliskami. 

Zakłóceń w funkcjonowaniu 
populacji kluczowych gatunków 

Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk gatunków 
kluczowych 

Fragmentacji siedlisk lub 
populacji gatunków. 

Nie występuje – przedsięwzięcie nie zajmuje siedlisk gatunków, 
nie powoduje tez fragmentacji populacji. Funkcja korytarza 
ekologicznego doliny Lublinicy nie zostanie istotnie zakłócona. 
MoŜliwość zakłócenia dotyczy tylko ryb i minoga, nie 
stwierdzono, aby były to znaczące negatywne oddziaływania. 
Minóg nie ma odpowiednich dla siebie siedlisk, a ryby będące 
przedmiotem ochrony w obszarze nie odbywają regularnych 
migracji w górę potoku i ich cykl Ŝyciowy nie zaleŜy od takich 
wędrówek 

Redukcji zagęszczenia 
gatunków 

Redukcja zagęszczenia gatunków kluczowych z powodu 
przedsięwzięcia nie wystąpi. 

Zmian w kluczowych 
wskaźnikach wartości ochronnej 
(jakość wód itd.) 

Przedsięwzięcie nie zmienia stanu środowiska mogącego mieć 
wpływ na obszar.  

Zmian klimatu Nie występuje - przedsięwzięcie ma zasięg lokalny bez wpływu 
na klimat. 

 
Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszary Natura 2000 jako 
całość z racji:  
Ingerencji w kluczowe 
zaleŜności kształtujące 

Nie występuje - przedsięwzięcie ma charakter 
lokalny. 
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strukturę obszaru 

Ingerencji w kluczowe 
zaleŜności kształtujące 
funkcję obszaru 

Nie występuje - przedsięwzięcie ma charakter 
lokalny. Funkcja korytarza ekologicznego doliny 
Lublinicy nie zostanie istotnie zakłócona a 
gatunki, których moŜe to dotyczyć, nie odbywają 
regularnych migracji w górę potoku i ich cykl 
Ŝyciowy nie zaleŜy od takich wędrówek. 

 
Opis tych spośród powyŜszych elementów przedsięwzięcia lub planu, a takŜe 
kombinacji  elementów, dla których przewidywane negatywne oddziaływania 
będą prawdopodobnie znaczące, względnie skala lub natęŜenie oddziaływań nie 
są znane. 
 
Nie ma elementów związanych z przedsięwzięciem, które w znaczący sposób 
mogłyby negatywnie wpływać na cele ochrony w obszarze Natura 2000. 
 
Oddziaływanie na Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 
 
  Przedsięwzięcie leŜy poza obszarem chronionego krajobrazu. Zmiany 
związane z rzeźbą terenu mają charakter zmian niewprowadzających dominant 
obcych w krajobraz. Zbiornik będzie miał charakter rozlewiska w dolinie rzecznej 
i będzie pełnił funkcję lokalnego obszaru wodno-błotnego. Przedsięwzięcie nie 
wpłynie na wyróŜniający się krajobrazowo teren o zróŜnicowanych 
ekosystemach, wartościowych ze względu na moŜliwe zaspakajanie potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem. Nie wpływa równieŜ negatywnie na 
gatunki chronione, a dla wydry mogą ulec poprawie warunki siedliskowe w 
związku ze wzbogaceniem moŜliwości Ŝerowania. Obawy budzi jedynie moŜliwość 
przegrodzenia Lublinicy i utrudnienia w migracji organizmów wodnych. Dlatego 
naleŜy w ramach przedsięwzięcia dla ochrony korytarza ekologicznego zachować 
moŜliwość swobodnej migracji organizmów wodnych Lublinicą. 
 
Oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt i roślin 
 
  Całkowitemu przekształceniu ulegnie pokrywa roślinna terenu zajętego pod 
czaszę zbiornika. Zbiorowiska roślinne nie są cenne i ulegną przekształceniu w 
bardziej poŜądane w dolinie cieku zbiorowiska wodne, szuwarowe i bagienne. W 
otoczeniu przedsięwzięcia nie ulegną zmianie uwarunkowania siedliskowe. Dobry 
stan siedlisk zwierząt zidentyfikowanych w rejonie przedsięwzięcia zaleŜy od 
jakości i ilości wód. Przedsięwzięcie nie wnosi w tym zakresie znaczących 
zagroŜeń, a wprowadzenie w krajobraz otwartych wód wzmocni urozmaicenie 
krajobrazu. Minóg z uwagi brak siedlisk najprawdopodobniej nie występuje w 
tym rejonie. Jednak aby zachować moŜliwość migracji, naleŜy tak ukształtować 
zbiornik, aby nie stanowił przeszkody w migracji organizmów wodnych. Jakość 
wody w wyniku budowy zbiornika moŜe lokalnie ulec poprawie, gdyŜ roślinność w 
zbiorniku będzie pełniła funkcję filtra oczyszczającego wodę. Płazy i gady nie 
będą pozbawione i nie będą ograniczone ich siedliska. Wydra nie ma tu obecnie 
swojego stałego terytorium. Prawdopodobnie tylko sporadycznie odwiedza ten 
teren. Po wybudowaniu zbiornika jest moŜliwe zasiedlenie jego przez ten 
gatunek, z uwagi na wzbogaconą bazę pokarmową. Dla ptaków głównym 
oddziaływaniem negatywnym będzie hałas i przebywanie ludzi. Dlatego 
zaproponowano prowadzenie prac poza sezonem lęgowym. Gdyby jednak były 
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prowadzone w tym okresie to muszą uwzględniać konieczność zachowania ciszy 
w okresie największej aktywności głosowej ptaków. Nowe siedliska będą 
preferowały gatunki związane z wodami i terenami wilgotnymi i wodami wolno 
płynącymi. Poza zamianami w siedliskach gatunków jest moŜliwe przypadkowego 
uszkodzenie lub zabicie osobników w czasie przejazdów i pracy sprzętu. Zakres 
prac wyklucza masowość tego zjawiska. Zaproponowano środki minimalizujące 
zagroŜenie. 
 

Wnioski końcowe 
Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wykazała znaczącego 
negatywnego wypływu na przedmioty ochrony i cle ochrony obszaru Natura 2000 
PLH160008 Dolna Małej Panwi, gatunki zwierząt objętych ochroną, występujące 
w terenie zajmowanym pod przedsięwzięcie oraz na przedmiot i cele ochrony 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. W celu 
minimalizacji zidentyfikowanych oddziaływań naleŜy uwzględnić warunki 
realizacji robót wskazane w tym opracowaniu.  
NaleŜy stwierdzić, Ŝe przedsięwzięcie nie ma znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszar NATURA 2000. Wymaga zastosowanie działań 
minimalizujących zawartych w tym raporcie dla zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania na chronione gatunki zwierząt i roślin. 
 
Zabezpieczenia przed szkodami wywołanymi przez zwierzynę 
 
  Istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, Ŝe grobla odbudowywanego 
zbiornika, moŜe zostać uszkodzona przez zwierzynę np. bobry. W związku z tym 
na etapie eksploatacji zaleca się prowadzenie zabiegów zmniejszających 
atrakcyjności zbiornika dla bobrów. Zabiegi te polegają na ograniczeniu 
(wycince) w obrębie grobli sukcesji preferowanych przez bobry gatunków drzew i 
krzewów. Dotyczy to przede wszystkim gatunków liściastych o miękkim drewnie, 
takich jak wierzby, brzoza, osika czy leszczyna. WaŜne jest przy tym unikanie 
gromadzenia wycinanych drzew i gałęzi w pobliŜu brzegu, poniewaŜ mogą być 
one wykorzystywane przez bobry, jako pokarm lub materiał budowlany. NaleŜy 
przy tym podkreślić, Ŝe bobry zasiedlają zbiorniki tylko wówczas, gdy siedliska te 
oferują wystarczającą bazę pokarmową. Pojedyncza wierzba czy grupa krzewów 
rosnąca na brzegu zbiornika nie będzie stanowić dla zwierząt wystarczającej 
zachęty do kolonizacji. Dopiero większa ilość drzew czy krzewów przy 
jednoczesnej obecności roślinności wodnej moŜe przyczynić się do zasiedlenia 
zbiornika. Kontrolowanie sukcesji drzew i krzewów na brzegach jest uzasadnione 
równieŜ z innych względów. Lustro wody nie jest wówczas ocienione, co sprzyja 
rozwojowi płazów oraz zmniejsza się dostawa materii organicznej w postaci 
opadłych liści i gałęzi, co wpływa na trwałość akwenu. Ułatwiony zostaje takŜe 
dostęp do zbiornika dla większej zwierzyny.  
 

8.2 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
  Potencjalne oddziaływanie zbiorników małej na środowisko wodne, w 
szczególności na zmiany poziomu zwierciadła wód podziemnych, zmiany zasobów 
wód podziemnych oraz chemizm wód, przedstawione zostały w rozdziale 7. 
Biorąc pod uwagę szczegółową charakterystykę inwestycji oraz lokalne 
uwarunkowania hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geologiczne, ocenia się, Ŝe 
przedmiotowy zbiornik małej retencji LISZCZOK będzie generował typowe dla 
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tego typu obiektu oddziaływania, o których wcześniej mówiono. W szczególności 
oceniając oddziaływanie zbiornika LISZCZOK na wody powierzchniowe i 
podziemne naleŜy stwierdzić: 

1) Budowa zbiornika w obrębie holoceńskich utworów piaszczystych, 
charakteryzujących się znaczną przepuszczalnością, wpłynie na zmianę 
warunków hydrogeologicznych w najbliŜszym sąsiedztwie. W wyniku 
podpiętrzenia wód powierzchniowych nastąpi podniesienie się naturalnej 
podstawy drenaŜu wód podziemnych w obszarze czaszy zbiornika. W rejonie 
miejscowości Liszczok (po stronie wschodniej zbiornika) oraz w sąsiadującym 
od strony zachodniej kompleksie leśnym, przewiduje się zmniejszenie 
głębokości połoŜenia zwierciadła wody podziemnej. 

2) Podniesienie się poziomu wód podziemnych w sąsiedztwie zbiornika wpłynie 
korzystnie na siedliska przyrodnicze oraz na warunki zaopatrzenia w wodę w 
rejonie miejscowości Liszczok. W aspekcie oddziaływania zbiornika na poziom 
wód w studniach gospodarskich naleŜy stwierdzić między innymi: 

- z informacji przekazanych przez mieszkańców, zbiornik Liszczok 
funkcjonował do roku 1997 r., kiedy to w trakcie „powodzi tysiąclecia” 
nastąpiło przerwanie obwałowania w rejonie mostu i ucieczka wody ze 
zbiornika; 

- w wyniku tego nastąpiło wyraźne obniŜenie się poziomu wody w studniach 
do poziomu obserwowanego aktualnie. Zgodnie z przeprowadzonymi 
pomiarami wysokość słupa wody w studniach wynosi obecnie około 30-60 
cm. 

- brak wody w studniach był bezpośrednią przyczyną konieczności 
wybudowania w miejscowości Liszczok wodociągu zaopatrującego 
mieszkańców w wodę pitną; 

- odtworzenie zbiornika spowoduje przywrócenie wcześniejszego poziomu 
wód podziemnych w rejonie miejscowości Liszczok, co jest korzystnym dla 
jej mieszkańców; 

3) Z informacji przekazanych przez mieszkańców, w okresie funkcjonowania 
starego zbiornika nie występowały niekorzystne zjawiska, polegające na 
podtapianiu piwnic, lub zakłóconym działaniu zbiorników podziemnych na 
nieczystości ciekłe.  

4) Biorąc pod uwagę rozwój osadnictwa w miejscowości Liszczok po roku 1997 
(np. nowy budynek przy ul. Zawadzkiej 2) naleŜy brać pod uwagę moŜliwość 
oddziaływania wzrostu wód podziemnych na nowe budynki lub obiekty 
powstałe/modernizowane po uszkodzeniu starego zbiornika. W trakcie 
napełniania zbiornika Liszczok i w okresie bezpośrednio po nim naleŜy 
zobowiązać mieszkańców do przekazywania wszelkich informacji o 
niekorzystnych zmianach w obrębie tego typu obiektów (np. wypieraniu 
zbiorników podziemnych). Zaleca się, aby Inwestor, przed napełnieniem 
zbiornika przeprowadził inwentaryzację stanu technicznego fundamentów 
budynków, zbiorników podziemnych na nieczystości ciekłe oraz studni 
gospodarskich. 

5) Pomimo zmniejszenia się gradientu (spadku) hydrodynamicznego wód 
drenowanych przez ciek na kierunku prostopadłym do linii cieku, na którym 
odtworzony zostanie zbiornik małej retencji, nie przewiduje się odwrócenia 
kierunku tego gradientu - rzeka Lublinica zachowa charakter drenujący w 
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obrębie swojej zlewni powierzchniowej. Nie przewiduje się aby zbiornik 
oddziaływał na warunki krąŜenia wód podziemnych w sąsiednich 
zlewniach; 

6) Ze względu na korzystny charakter utworów geologicznych w obrębie 
pierwszego poziomu wodonośnego i jego bezpośredni kontakt hydrauliczny z 
wodami powierzchniowymi, nastąpi wzrost zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych, 

7) Wzrost zasobów wód podziemnych w związku  budową zbiornika, odbywał się 
będzie na zasadach zbliŜonych do modelu przedstawionego w rozdziale 7, a 
odnoszącego się do sytuacji, w której w podłoŜu zbiornika występują utwory 
przepuszczalne. Prawdopodobne jest, Ŝe retencja wód podziemnych będzie 
większa od retencji wód powierzchniowych Rpd > Rp. 

8) Zbiornik przyczyni się do wyrównania (złagodzenia) zmienności przepływów 
w rzece Lublinicy, a w szczególności złagodzenie kulminacji fal powodziowych 
i takŜe głębokich niŜówek. 

9) Budowa zbiornika Liszczok nie spowoduje przekształcenia dotychczasowego 
układu sieci hydrograficznej; 

10) Ze względu na charakter zagospodarowania zlewni rzeki Lublinicy, 
przepływającej w większości przez tereny leśne, nie przewiduje się 
występowania niekorzystnych zjawisk związanych ze zmianami chemizu 
wód prowadzącymi do eutrofizacji.  

11) Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji 
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi w postaci ścieków 
(bytowych, technologicznych, zanieczyszczonych wód opadowych); 

 

8.2.1 Odniesienie się do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

  Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, podczas badania wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko naleŜy przeanalizować równieŜ czy inwestycja moŜe spowodować 
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza. 

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednostki planistycznej 
gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – 
Lublinica o kodzie PLRW60001711829, która stanowi część scalonej części wód 
SO0403 pn. „Mała Panew od Stoły do Lublinicy włącznie”. Według Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) JCWP Lublinica została 
sklasyfikowana jako ciek typu – potok nizinny piaszczysty (17) – która została 
oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, niezagroŜona 
osiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan wód w 2015 roku [9]. 
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8.3 Oddziaływanie akustyczne 
 
 Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji do 
środowiska naturalnego. W szczególności nie przewiduje się emisji hałasu i 
wibracji. Jedynym źródłem dźwięków moŜe być szum wody przelewającej się z 
budowli piętrzącej, nie będzie on jednak powodował uciąŜliwości dla 
mieszkańców oraz fauny. 
 

8.4 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat 

 Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji do 
środowiska naturalnego. W szczególności nie przewiduje się emisji 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku bezpośredniej eksploatacji 
zbiornika. Jedynym oddziaływaniem względem powietrza atmosferycznego moŜe 
być emisja CO2 z toni wodnej powstałego zbiornika małej retencji w związku ze 
zmianą w obiegu węgla. NadwyŜka materii organicznej, która pierwotnie jest 
inertna w środowisku lądowym, a staje się mobilna w środowisku wodnym, 
prowadzi najczęściej do dodatkowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery [13]. 
Ze względu na skalę przedsięwzięcia oddziaływanie to będzie jednak nieznaczne i 
pomijalne. 
  Zaplanowane przedsięwzięcie moŜe wpływać na klimat jedynie w 
mikroskali. Wpływ ten ograniczy się do zwiększenia wilgotności powietrza w 
najbliŜszym otoczeniu zbiornika, co z kolei w okresie obniŜonych temperatur 
dobowych moŜe powodować powstawanie osadów atmosferycznych. 
Powstawanie rosy będzie wpływać pozytywnie na roślinność, szczególnie w 
okresach bez opadów atmosferycznych, zwiększając uwilgotnienie terenu, a tym 
samym polepszają warunki jej wzrostu. Parowanie wody z uwilgotnionych siedlisk 
moŜe powodować lokalne spadki temperatury, w porównaniu z obszarami 
suchszymi. Szczególnie jest to odczuwalne przy wyŜszych temperaturach w 
okresach letnich (element łagodzący klimat). Zaplanowany zbiornik wodny moŜe 
jednak zmniejszać amplitudy temperatury powietrza tylko w niewielkiej 
odległości od swoich brzegów. 
 

8.5 Oddziaływanie na środowisko gruntowe i krajobraz 
 
 Eksploatacja zbiornika małej retencji nie będzie powodowała emisji do 
środowiska naturalnego. W szczególności nie przewiduje się emisji 
zanieczyszczeń odprowadzanych do ziemi w postaci ścieków.  
  Jedynym oddziaływaniem względem powierzchni ziemi moŜe być zmiana 
chemizmu gruntów w strefie wzrostu poziomu wód podziemnych. Jak juŜ 
wskazano, w glebie, która przeistoczyła się w strefę nasyconą na skutek 
podtopienia, wzrasta zawartość rozpuszczonego węgla organicznego i 
intensywność jego transformacji w CO2. Konsekwencją takich przemian jest 
proces rozpuszczania węglanów dostarczający do roztworu jonów węglanowych i 
wapniowych. Po początkowym obniŜeniu pH wód podziemnych moŜna 
spodziewać się jego wzrostu. Po zapełnieniu zbiornika, na skutek podpiętrzenia w 
sąsiadujących wodach podziemnych, moŜna spodziewać się zawęŜenia strefy 
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aeracji, a rozszerzenia strefy anaerobowej, gdzie podobnie jak w środowisku 
wodnym dna zbiornika dominować będą procesy fermentacji (Corg → CH4) i 
metanogenezy (CO2 → CH4) [13]. Ocenia się ,Ŝe ze względu na brak terenów 
upraw rolnych w sąsiedztwie odbudowywanego zbiornika małej retencji, 
oddziaływanie powyŜsze moŜna uznać za mało znaczące. 
 

8.6 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy 
 
  Eksploatacja zbiornika małej retencji, ze względu na brak w sąsiedztwie 
obiektów o wartości kulturowej, nie będzie wiązała się z negatywnym 
oddziaływaniem w tym zakresie. 
 

8.7 Oddziaływanie na ludzi - analiza moŜliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym przedsięwzięciem 

 

 Oddziaływanie na okoliczną ludność planowanej inwestycji jest pochodną 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. KaŜde z 
potencjalnych negatywnych oddziaływań na glebę, wody, powietrze 
atmosferyczne czy klimat akustyczny jest przenoszone automatycznie na 
człowieka, jako uŜytkownika tych dóbr. Taka zaleŜność powoduje powstawanie 
sytuacji konfliktowych związanych z procesem inwestycyjnym. Konflikty 
społeczne związane z przedmiotową inwestycją moŜna podzielić ze względu na 
ich źródło w następujące grupy: 
− związane z ewentualną emisją; 
− wynikające z poglądów ekologicznych; 
− związane z niechęcią do zmian w najbliŜszym otoczeniu, 
Szczególną uwagę w kontekście oddziaływania na ludzi naleŜy zwrócić na aspekty 
związane ze zmianami poziomu wód gruntowych w obrębie zabudowań 
miejscowości Liszczok: 
- z informacji przekazanych przez mieszkańców, zbiornik Liszczok funkcjonował 

do roku 1997 r., kiedy to w trakcie „powodzi tysiąclecia” nastąpiło przerwanie 
obwałowania w rejonie mostu i ucieczka wody ze zbiornika; 

- w wyniku tego nastąpiło wyraźne obniŜenie się poziomu wody w studniach do 
poziomu obserwowanego aktualnie. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami 
wysokość słupa wody w studniach wynosi obecnie około 30-60 cm. 

- brak wody w studniach był bezpośrednią przyczyną konieczności 
wybudowania w miejscowości Liszczok wodociągu zaopatrującego 
mieszkańców w wodę pitną; 

- odtworzenie zbiornika spowoduje przywrócenie wcześniejszego poziomu wód 
podziemnych w rejonie miejscowości Liszczok, co jest korzystnym dla jej 
mieszkańców; 

- z informacji przekazanych przez mieszkańców, w okresie funkcjonowania 
starego zbiornika nie występowały niekorzystne zjawiska, polegające na 
podtapianiu piwnic, lub zakłóconym działaniu zbiorników podziemnych na 
nieczystości ciekłe. 
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- Biorąc pod uwagę rozwój osadnictwa w miejscowości Liszczok po roku 1997 
(np. nowy budynek przy ul. Zawadzkiej 2) naleŜy brać pod uwagę moŜliwość 
oddziaływania wzrostu wód podziemnych na nowe budynki lub obiekty 
powstałe/modernizowane po uszkodzeniu starego zbiornika. W trakcie 
napełniania zbiornika Liszczok i w okresie bezpośrednio po nim naleŜy 
zobowiązać mieszkańców do przekazywania wszelkich informacji o 
niekorzystnych zmianach w obrębie tego typu obiektów (np. wypieraniu 
zbiorników podziemnych). Zaleca się, aby Inwestor, przed napełnieniem 
zbiornika przeprowadził inwentaryzację stanu technicznego fundamentów 
budynków, zbiorników podziemnych na nieczystości ciekłe oraz studni 
gospodarskich. 

 

8.8 Oddziaływanie skumulowane 
 
  Na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak równieŜ funkcjonowania 
zbiornika nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych z innymi 
przedsięwzięciami. Oddziaływania takie mogą natomiast nastąpić w niewielkim 
zakresie w obrębie rzeki pomiędzy jej poszczególnymi elementami, zwłaszcza 
względem innych zbiorników leŜących na jednym cieku, które wspólnie wpływają 
na odpływ wód. Oddziaływanie takie przyczyni się do wzrostu retencji glebowej i 
powierzchniowej w skali całej zlewni wyŜszego rzędu.  
 

8.9 Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych 

 
Nasilenie negatywnych oddziaływań w zakresie powierzchni ziemi będzie 

związane głównie z fazą realizacji przedsięwzięcia i uzaleŜnione jest od wielkości 
przekształceń powierzchniowych oraz od obszaru objętego tymi 
przekształceniami. Zmiany powierzchni terenu, w tym rzeźby i gleb, będą 
zjawiskiem bezpośrednim, trwałym, i częściowo nieodwracalnym, gdyŜ czas 
występowania tych przekształceń będzie uzaleŜniony od wieloletniego 
funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia.  

Nie naleŜy w związku z projektowaną inwestycją wiązać wyraźnych 
pośrednich zagroŜeń dla obszarów otaczających, dotyczy to przede wszystkim 
ewentualnych sytuacji związanych z emisją substancji zanieczyszczających do 
środowiska glebowo-wodnego (opad zanieczyszczeń powietrza, rozproszony 
spływ wód deszczowych), gdyŜ prognozowane emisje nie będą występowały w 
ilościach które powodowałyby jakościowe zmiany okolicznych siedlisk. W zakresie 
oddziaływań bezpośrednich naleŜy wymienić wycinkę drzew i krzewów. 

Przewiduje się, iŜ wtórne oddziaływanie akustyczne projektowanego 
przedsięwzięcia będzie związane ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej 
miejscowości, a więc i zwiększonym ruchem pojazdów i pobytem rekreacyjnym.  

Pod względem ochrony powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniami oddziaływania krótkoterminowe występować będą wyłącznie 
na etapie budowy zbiornika małej retencji. Wówczas naleŜy spodziewać się 
lokalnego zwiększenia imisji PM10 i innych frakcji stałych oraz tlenków azotu i 
węglowodorów powstających w duŜych ilościach przy spalaniu oleju napędowego 
w silnikach maszyn budowlanych.  
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W kontekście oddziaływań pośrednich, na etapie budowy w sąsiedztwie 
zbiornika małej retencji moŜliwy jest wzrost stęŜenia utleniaczy tworzących się z 
tlenków azotu i niespalonych w silnikach pojazdów węglowodorów w obecności 
promieni słonecznych. W wyniku fotochemicznego utleniania lekkich nasyconych 
węglowodorów, formaldehydu i tlenków azotu mogą tworzyć się nadtlenki 
organiczne np. acetyloazotanowy, benzoiloazotanowy. Z uwagi na mnogość 
przemian chemicznych niemoŜliwe jest oszacowanie skali i zakresu potencjalnych 
oddziaływań pośrednich w odniesieniu do powietrza atmosferycznego. 

Emisja wtórna następować będzie w wyniku porywania w turbulentnych 
ruchach powietrza części stałych zdeponowanych na drogach dojazdowych do 
zbiornika. Skala tych oddziaływań uzaleŜniona będzie od ilości zdeponowanego 
na jezdni materiału jego uziarnienia (najistotniejsze znaczenie mają pyły o 
średnicy poniŜej 75 µm) oraz prędkości poruszających się pojazdów. 
Oddziaływania o charakterze wtórnym będą nasilone na etapie prac 
budowlanych. 
 

8.10 Charakterystyka oddziaływań krótko-, średnio- i długoterminowych 

Oddziaływania krótkoterminowe występować będą wyłącznie na etapie 
budowy zbiornika małej retencji. Wówczas naleŜy spodziewać się lokalnego 
zwiększenia imisji PM10 i innych frakcji stałych oraz tlenków azotu powstających 
w duŜych ilościach przy spalaniu oleju napędowego w silnikach maszyn 
budowlanych. Podobnie w zakresie pozostałych komponentów środowiska. 

Zmiany powierzchni terenu, w tym poszczególnych komponentów 
środowiska z nią związanych, powstałe podczas prac ziemnych, będą zjawiskiem 
trwałym, tylko częściowo odwracalnym. Nie ma bowiem moŜliwości np. 
całkowitego odtworzenia pierwotnych warunków glebowych w sensie 
przyrodniczym. Zmiany powierzchni terenu wystąpią wyłącznie podczas realizacji 
planowanego przedsięwzięcia co naleŜy traktować jako oddziaływanie 
krótkookresowe, jednakŜe dokonane w tym czasie przekształcenia bezpośrednie 
będą utrzymywały się przez cały wieloletni okres funkcjonowania projektowanej 
inwestycji.  

Z okresem funkcjonowania zbiornika małej retencji, a więc z 
oddziaływaniem długookresowym, naleŜy równieŜ wiązać oddziaływanie na 
poziom zwierciadła wód podziemnych. 
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9. DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE 
 

9.1 Potencjalne zalecenia wynikające z najlepszych dostępnych technik 

9.1.1 Potencjalne zalecenia ograniczające negatywne oddziaływanie 
 

 Zgodnie z Podręcznikiem wdraŜania projektu „Zwiększenie moŜliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych” - Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji [6] przy 
realizacji obiektów małej retencji naleŜy zwrócić uwagę na następujące 
zalecenia: 

- naleŜy utrzymywać, konserwować i ewentualnie odbudowywać dawne 
urządzenia hydrotechniczne, które doprowadziły do ukształtowania się 
cennych przyrodniczo układów, 

- naleŜy wziąć pod uwagę sytuacje awaryjne i sprawdzić, czy przypadkiem nie 
zagraŜają one obszarom chronionym, 

- podczas inwentaryzacji naleŜy sprawdzić jak funkcjonuje układ ekologiczny, 
w którym chcemy dokonać inwestycji i czy przedsięwzięcie nie zniszczy 
naturalnej biocenozy – naleŜy pamiętać, Ŝe oprócz zbiorników skutecznie 
zatrzymują wodę takŜe torfowiska oraz kilkunastocentymetrowe piętrzenia na 
niewielkich ciekach wodnych, 

- do zadań pierwszoplanowych naleŜy wybrać przedsięwzięcia na terenach, na 
których niedawno zostały zakłócone stosunki wodne; zamiast budowy 
nowych zbiorników i stawów znacznie lepiej jest odtworzyć obiekty istniejące 
wcześniej (piętrzenia młyńskie, stawy rybne, oczka wodne), 

- liczne, małe i proste obiekty retencyjne to zazwyczaj rozwiązanie lepsze, niŜ 
jeden duŜy obiekt, 

- jeŜeli moŜna, naleŜy unikać budowania betonowych budowli i wykorzystywać 
materiały naturalne takie jak: ziemia, drewno i kamienie, szybko 
wkomponowujące się w otoczenie, 

- skarpy zbiorników i rzek powinny pozostać nieregularne o zróŜnicowanym 
kącie nachylenia, 

- w ramach zwiększania retencji na powierzchniach leśnych moŜna 
przeanalizować moŜliwość introdukcji bobrów, 

- rozwiązania najtańsze są przyrodniczo najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze 
dla przyrody, 

- naleŜy przeciwdziałać i w pierwszej kolejności ratować cenne przyrodniczo 
miejsca, 

- działania naleŜy prowadzić kompleksowo, optymalizować rozwiązania, 

- obiekty powinny być stałe i funkcjonować samoczynnie (bezobsługowo), 

- do kaŜdego projektu naleŜy podchodzić indywidualnie i unikać standardowych 
rozwiązań, 
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- przed podjęciem jakiegokolwiek działania, naleŜy wykonać dogłębną analizę 
zysków i strat, 

- naleŜy dokonywać obliczeń hydrologicznych i porównać ilość wody potrzebnej 
na cele projektu z wodą dostępną w środowisku, 

- projekty powinny powstawać przy współpracy przyrodników, hydrologów i 
hydrotechników, 

- nie naleŜy lokalizować zbiorników na terenie źródlisk, torfowisk, mszarów i 
mechowisk, 

- zatorfianie się zbiorników wodnych nie jest ,,stratą pojemności retencyjnej", 
pomimo iŜ lustro wody moŜe ulec zmniejszeniu, 

- umoŜliwiać przemieszczanie się organizmów wodnych, w tym ryb 
dwuśrodowiskowych; 

- formowanie czaszy zbiornika i jego brzegów tak, aby tworzyć warunki dla 
zróŜnicowanej fauny i flory (zmienna głębokośi i róŜne pochylenie skarp), 

- nie retencjonować wód silnie zanieczyszczonych, 

- projektować rowy odpływowe i doprowadzające wodę tak, aby była zbyteczna 
ich konserwacja (wycinanie roślinności, odmulanie) dla zapewnienia 
odpowiedniej przepuszczalności hydraulicznej, 

- jedynie na ciekach o większych przepływach dopuszcza się uŜycie innych 
materiałów(cement, tworzywa sztuczne, stal itp.), w szczególności dotyczy to 
oczepów na progach, geowłókniny pod narzutem kamiennym na bystrotokach 
oraz nawierzchni brodów, 

- dla urządzeń wodnych takich jak: groble, skarpy, nasypy - w miejscach 
naraŜonych na uszkodzenia spowodowane przez bobry, naleŜy zaprojektować 
skuteczne zabezpieczenia (np. zakopać stalową siatkę), 

- urobek pozyskany z kopania oczek wodnych wykorzystany powinien być do 
zasypania rowów lub do wykorzystania w szkółkach leśnych - w kosztorysie 
naleŜy teŜ przewidzieć koszty przewozu urobku na odległości większe niŜ 1 
km, 

- bystrotoki na ciekach o stałych przepływach powinny mieć spadki od 1:20 do 
1:30; 

- do obsiewu (jeŜeli jest on niezbędny) nasypów, grobli, zasypanych rowów itp. 
uŜywać tylko rodzimych gatunków roślin, 

- budowę urządzeń wodnych naleŜy zaprojektować i zaplanować w sposób, 
który ograniczy dewastację i degradację gleby, zminimalizuje uszkodzenie 
runa i drzewostanu. 

 

9.1.2 Potencjalne zalecenia na etapie budowy 
 

 Zgodnie z Podręcznikiem wdraŜania projektu „Zwiększenie moŜliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych” - Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji [6] na 
etapie budowy plan prac powinien obejmować cały obszar wykorzystywany dla 
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celów budowy, zwykle znacznie większy niŜ teren pod same obiekty, biorąc pod 
uwagę następujące elementy:  

- drogi, dojazdy, magazyny składy, place postojowe itp. powinny być tak 
zlokalizowane i rozwiązane, by oszczędzać istniejące biotopy (ogrodzenia i 
strefy ochronne), 

- naleŜy ogradzać grupy i pojedyncze drzewa, tereny przeznaczone pod 
odkłady, zasypania itp. (grodzenie drzew powinno obejmowai cały teren, pod 
którym rozwinął się lub rozwinie system korzeniowy), 

- roboty na ciekach powinno prowadzić się odcinkami o niezbyt duŜych 
długościach, w ten sposób, by ryby i inne organizmy wodne mogły chronić się 
na sąsiednich, pobliskich odcinkach, na których nie trwają Ŝadne prace, 

- istotne jest prowadzenie prac z góry rzeki ku dołowi (częśi zagroŜonej fauny 
dennej moŜe schronić się na dolnych odcinkach, gdzie nie zaczęto jeszcze 
robót), 

- wskazane jest, aby na odcinku objętym robotami pozostawiać skupiska 
roślinności wodnej i brzegowej, które juŜ w toku robót mogą słuŜyć jako 
schronienie dla organizmów wodnych (likwidować je naleŜy w ostateczności); 

- roboty regulacyjne w istniejącym korycie prowadzić naleŜy tak, by jeden z 
brzegów pozostawał nienaruszony (przemiennie prawy lub lewy), 

- naleŜy dąŜyć do nienaruszania tych brzegów, które stanowią istotny, 
wymagający ochrony, element krajobrazowy, lub na którym znajdują się 
cenne obiekty, 

- wydobyty urobek, z wyjątkiem tej części materiału, którą wbudowuje się 
bezzwłocznie, powinien być zagospodarowany jak najszybciej i w sposób, 
który nie wyrządzi duŜych szkód w środowisku, 

- materiał gruboziarnisty z dna koryta naleŜy kierować na odpowiednio 
oznakowane odkłady, skąd po pogłębieniu rzeki przewozi się go na miejsca 
pobrania, 

- szczególną uwagę zwracać naleŜy na dokładne odłoŜenie na uprzednie 
miejsce materiałów najgrubszych: Ŝwirów oraz kamieni, gdyŜ warunkować to 
moŜe stateczność dna (dla odbudowy biotopów dennych waŜne jest 
odtworzenie zróŜnicowania materiałów dna w zagłębieniach i na przemiałach, 
na brzegach wklęsłych i wypukłych), 

- urobek odkłada się na powierzchniach w wytypowanych wcześniej miejscach, 
nie porosłych cenną roślinnością, z których zdjęto darń i warstwę próchniczą, 

- po uformowaniu nasypu pokrywa się go odłoŜoną uprzednio warstwą 
próchniczą, obsiewa trawą i obsadza drzewami oraz krzewami, 

- naleŜy ograniczać ruch cięŜkiego sprzętu (aby nie dopuścić do duŜego 
zagęszczenia gruntu np. poprzez zastąpienie go lŜejszym lub przez 
zmniejszenie cięŜaru przewoŜonych ładunków oraz wykluczać w miarę 
moŜliwości, przejściowe odkłady gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu 
w miejsce wbudowania lub na stałe hałdy), 

- stosować naleŜy jak najmniejszy i najlŜejszy sprzęt, choćby był mniej 
sprawny i powodował podroŜenie robót; w niektórych przypadkach moŜe 
wystąpić konieczność ręcznego wykonania prac, 
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- jeŜeli nie jest moŜliwe uniknięcie nadmiernego zagęszczenia gleby, usuwa się 
ją na czas trwania robót i składuje w nasypach wysokości nie przekraczającej 
1,3 m, 

- miejsce usunięcia gleby i jej składowania powinno oznaczać się w taki 
sposób, by moŜna było ją wbudować z powrotem tam skąd ją zabrano, 

- w przypadku realizacji większych robót ziemnych naleŜy przeprowadzić 
analizę, czy nie spowodują one nadmiernego zanieczyszczenia cieków 
zawiesinami; jeŜeli zanieczyszczenia nie moŜna uniknąć, buduje się osadniki, 

- usuwać moŜna jedynie drzewa, które zostały przewidziane do wycinki, w 
sytuacjach gdy stanowią zagroŜenie dla stateczności skarp i budowli lub 
uniemoŜliwiają prowadzenie prac, 

- niepowodowanie hałasu, sprawne operowanie maszynami budowlanymi, 
niezaśmiecanie terenu oraz niezanieczyszczanie wody i gruntu smarami, 
olejami i paliwem - naleŜy do obowiązku i kultury technicznej wykonawcy, 

- duŜe roboty ziemne, powinny być, jeŜeli to moŜliwe, wykonywane z wody z 
obiektów pływających, odnosi się to równieŜ do transportu (ogranicza to 
niszczenie roślinności brzegowej oraz degradację terenów przybrzeŜnych). 

 

Potencjalne zalecenia w zakresie terminów prowadzenia prac budowlanych mogą 
takŜe obejmować:  

1) Terminy prowadzenia robót powinno się dostosowywać do wymagań ochrony 
środowiska, tak by nie powodować zbyt duŜych zaburzeń w warunkach 
bytowania fauny, szczególnie w okresach lęgowych. Najkorzystniejszym 
terminem prowadzenia robót jest wczesna jesień - okres budowy moŜe 
jednak być za krótki, więc moŜna włączyć do niego równieŜ koniec lata. 

2) Prac w pobliŜu gniazd ptaków gatunków podlegających ochronie strefowej nie 
moŜna wykonywać w okresie obowiązywania „strefy częściowej”. 

3) Termin wykonywania prac ingerujących w koryto cieków powinien omijać 
okresy tarła zasiedlającej ciek ichtiofauny; szczególnie waŜne jest to w 
przypadku gatunków których tarło jest związane z dnem cieków. 

4) Zalecane w kraju ekologiczne terminy realizacji robót przedstawiono w tabeli 
poniŜej (Ilnicki, 1987). Prace o większym zakresie muszą być rozpoczęte w 
okresie wiosennym przed okresem lęgowym ptaków (mogą one wówczas 
przemieszczać się jeszcze przed lęgiem w inne niezagroŜone miejsca). Prac, 
które mogłyby powodować niepokojenie gniazdujących ptaków, w Ŝadnym 
razie nie moŜna wykonywać w ich sezonie lęgowym. W przypadku 
występowania gatunków chronionych, naleŜy dokładnie przestrzegać 
przepisów o ochronie gatunkowej. DąŜyć naleŜy do sprawnego prowadzenia 
robót, gdyŜ wydłuŜenie czasu ich trwania zwiększa na ogół szkody 
wyrządzone w środowisku. 
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Tabela 9.1  Ekologiczne wskazane terminy wykonywania robót [6] 

miesiąc zalecanych terminów prac 
rodzaj prac 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

odmulanie dna         X X X X 

usuwanie roślinności 
dennej 

     X X X X X   

wykaszanie roślinności 
przybrzeŜnej 

      X X X X X X 

pielęgnacja skarp 
wykopów i nasypów 

     X X X X    

pielęgnacja zadrzewień 
przywodnych 

X X X      X X X X 

roboty na obszarach 
wypoczynku 

X X X X X    X X X X 

 

9.2 Wytyczne monitoringu lokalnego 

1) Przed rozpoczęciem budowy oraz na etapie prowadzenia robót proponuje się 
zapewnienie nadzoru przyrodniczego (jednostka ds. ochrony przyrody w 
Nadleśnictwie lub podmiot zewnętrzny) w celu kontroli wdroŜenia zaleceń 
minimalizujących negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2) Na etapie uŜytkowania przedsięwzięcia wskazana jest kontrola skuteczności 
rozwiązań ograniczających szkody wywoływane przez bobry oraz sprawdzanie 
czy zbiorniki nie zostały zasiedlone przez ryby. Obecność ichtiofauny moŜe 
wpływać niekorzystnie na rozmnaŜające się w zbiornikach populacje płazów, 
dlatego w razie stwierdzenia ryb naleŜy dokonać ich odłowu. 

3) Ponadto proponuje się monitorowanie: zasiedlania zbiorników przez płazy; 
oraz monitorowanie wykorzystania zbiorników, jako wodopojów i miejsc 
Ŝerowania. 

Wyniki obserwacji mogą posłuŜyć do oceny skuteczności zakładanych pro-
przyrodniczych rozwiązań oraz sformułowania wniosków dla ewentualnej 
realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości. 
 

9.3 Ustalenia dotyczące obszaru ograniczonego uŜytkowania i analizy 

porealizacyjnej 

 
 Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy obecnym stanie wiedzy na 
temat planowanych rozwiązań projektowych, nie widzi się konieczności 
wyznaczenia obszaru ograniczonego uŜytkowania, w myśl art. 135 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
  Nie stwierdza się takŜe potrzeby wykonania analizy porealizacyjnej. 
Zgodnie z art. 82 ust. 1.5 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. Nr 199/2008, 
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poz. 1227) obowiązek wykonania analizy stwierdza organ w wydanej decyzji 
środowiskowej, określając jej zakres i termin przedstawienia.  
 

9.4 Zalecenia w zakresie ochrony przyrody oraz ewentualne kompensacje 

9.4.1 Szczegółowe zalecenia dla do minimalizacji szkód w wariancie inwestycyjnym 

 W związku z realizacją zbiornika małej retencji, dla zadania 17 – zbiornik 
Liszczok, na podstawie przeprowadzonej analizy, wskazuje się następujące 
działania konieczne do podjęcia w celu minimalizacji negatywnych oddziaływań 
na środowisko przyrodnicze: 

Minimalizacje na etapie budowy 

1) Zbiornik powinien być wkomponowany w siedlisko doliny Lublinicy w sposób 
jak najbardziej zbliŜony do naturalnego. 

2) Zaplanować nieregularny kształt zbiornika z wyspą i zakolami, większość 
brzegów zaplanować jako łagodnie opadające (od 1:3 do 1:5) bez wysokich 
grobli i usypywania urobku na hałdach. Łagodnie opadające brzegi umoŜliwią 
zwierzętom swobodne korzystanie ze zbiornika. Takie ukształtowanie zbliŜa 
zbiornik do charakteru rozlewiska. Nie powinna być tworzona wysoka grobla, 
gdyŜ moŜe to powodować w przyszłości straty z powodu przekopanie jej 
przez bobry. Wywiezienie nadmiaru urobku i nietworzenie z niego kopca w 
okolicach zbiornika pozostawi teren otwarty, zbliŜony do naturalnych siedlisk 
gatunków. 

3) Formowanie czaszy zbiornika prowadzić tak, aby tworzyć warunki dla 
zróŜnicowanej fauny i flory – naleŜy ukształtować zmienną głębokość. Dno 
zbiornika ukształtować tak aby powstały płytkie (30-50 cm) laguny 
sprzyjające rozrodom płazów. 

4) Prace naleŜy prowadzić w jak największym zakresie z uŜyciem środków mało 
ingerujących w środowisko (zajmowanie zbyt duŜych terenów na pasy 
technologiczne, zajmowanie miejsca na czasowe składowanie gruntów). 

5) Roboty regulacyjne w istniejącym korycie prowadzić naleŜy tak, by jeden z 
brzegów pozostawał nienaruszony (przemiennie prawy lub lewy), 

6) NaleŜy dąŜyć do nienaruszania tych brzegów, które stanowią istotny, 
wymagający ochrony, element krajobrazowy – w szczególności dotyczy to 
brzegów urwistych na zakolach podmywanych przez rzekę; 

7) Prace maszyn i urządzeń tak zorganizować, Ŝeby w wypadku awarii 
zanieczyszczenia nie przedostały się do wód, a zanieczyszczenia gleb dały się 
trwale i szybko usunąć. Istotne jest, aby nie mogły poprzez rzekę dalej się 
rozprzestrzeniać i zanieczyszczać wody powierzchniowe. 

8) Wszelkie prace w zlewni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i 
płazów, który trwa od 1 marca do 15 sierpnia. Prace poza tym okresem 
muszą być poprzedzone ekspertyzą, Ŝe nie będą zagroŜeniem dla lęgów 
ptaków i rozmnaŜania się płazów. W tym wypadku prace w okresie od 
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kwietnia do czerwca rozpoczynać nie wcześniej niŜ 4 godziny po wschodzie 
słońca i nie kończyć później niŜ cztery godziny przed zachodem słońca, ze 
względu na aktywność głosową ptaków w tym okresie; 

9) Wycinkę drzew i krzewów naleŜy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, 
naleŜy to zrobić w okresie od 15 sierpnia do końca lutego. W wypadku 
prowadzenia prac poza tym okresem, naleŜy przed przystąpieniem do robót 
zrobić ekspertyzę stwierdzającą, Ŝe w terenie nie ma zajętych gniazd ptaków. 

10) Wycinkę dębów szypułkowych Quercus robur ograniczyć do niezbędnego 
minimum w obszarze zajętym przez inwestycję i wykonać ją pod kontrolą 
specjalisty entomologa. Przed wycinką drzew przy uŜyciu wysięgnika dokonać 
kontroli zasiedlenia górnych konarów drzew przez kozioroga dębosza 
Cerambyx cerdo lub pachnicę dębową Osmoderma eremita. W przypadku 
potwierdzenia obecności lub śladów Ŝerowania chrząszczy, pnie ściętych 
drzew przetransportować w całości w najbliŜsze miejsce występowania 
kozioroga dębosza lub pachnicy dębowej  w Nadleśnictwie Zawadzkie lub 
pozostawić w bliskiej okolicy i ustawić pionowo tak, aby nie stwarzały 
zagroŜenia. Szczegółowe wytyczne w przypadku konieczności przeniesienia 
drzew uzgodnić naleŜy z entomologiem; 

11) Prace rekultywacyjne (w tym obsiew nasypów, grobli itp.) prowadzić na 
podstawie planu opracowanego z udziałem specjalisty biologa. Celem jest 
dobór gatunków roślin do rekultywacji zgodnych z siedliskami doliny 
Lublinicy. 

12) Dla ochrony korytarza ekologicznego zachować moŜliwość migracji 
organizmów wodnych Lublinicą (np. na odpływie ze zbiornika naleŜy wykonać 
bystrotok o spadkach od 1:20 do 1:30, z wykorzystaniem materiałów 
naturalnych, umoŜliwiający zachowanie droŜności ekologicznej cieku); 

13) Zachować cenną aleje wiązów szypułkowych przy ul. Rybackiej. W miarę 
starzenia się drzew powstaną siedliska dla pachnicy dębowej i innych 
saproksylofagów. 

14) Ograniczyć pozostawianie dołów o stromych brzegach, do których mogłyby 
wpadać zwierzęta. W wypadku ich powstania regularnie sprawdzać (nie 
rzadziej niŜ raz na 3 dni), czy nie ma w nich zwierząt. W przypadku 
stwierdzenia ich obecności, przenieść je w bezpieczne miejsce (zwierzęta 
niebezpieczne powinny być przeniesione przez doświadczonego specjalistę – 
zoologa). 

15) Groblę w rejonie przelewu ze zbiornika (w ulicy Rybackiej), w miejscach 
naraŜonych na uszkodzenia spowodowane przez bobry, naleŜy zaopatrzyć w 
skuteczne zabezpieczenia - np. zakopać stalową siatkę, 

16) NaleŜy ograniczać ruch cięŜkiego sprzętu (aby nie dopuścić do duŜego 
zagęszczenia gruntu np. poprzez zastąpienie go lŜejszym lub przez 
zmniejszenie cięŜaru przewoŜonych ładunków oraz wykluczać w miarę 
moŜliwości, przejściowe odkłady gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu 
w miejsce wbudowania lub na stałe hałdy), 
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17) Formowanie dna zbiornika prowadzić tak aby nie nastąpiło przedwczesne 
wlanie się wód rzeki na obszar prac. Dopiero po wykonaniu całości prac w 
obrębie dna, moŜna skierować na nie wodę z rzeki; 

Minimalizacje na etapie eksploatacji 

1) Zbiornika nie zarybiać, tak aby nie stwarzać zagroŜenia dla skrzeku i larw 
płazów.  

2) Na etapie eksploatacji zaleca się prowadzenie zabiegów zmniejszających 
atrakcyjności zbiornika dla bobrów. Zabiegi te polegają na ograniczeniu 
(wycince) w obrębie grobli sukcesji preferowanych przez bobry gatunków 
drzew i krzewów. Dotyczy to przede wszystkim gatunków liściastych o 
miękkim drewnie, takich jak wierzby, brzoza, osika czy leszczyna. 

9.4.2 Kompensacja szkód w wariancie inwestycyjnym 

 W związku z realizacją zbiornika małej retencji nie będą konieczne 
działania kompensacyjne, poniewaŜ realizacja przedsięwzięcia zgodnie z 
wariantem inwestycyjnym nie wywoła szkód znaczących dla środowiska 
przyrodniczego, w szczególności dla przedmiotów ochrony najbliŜszego obszaru 
Natura 2000.  
 

9.4.3 Uwarunkowania prawne przeprowadzenia kompensacji 

  Na wszelkie czynności związane ze niszczeniem siedlisk przyrodniczych 
oraz przeniesieniem gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną ścisłą konieczne 
jest uzyskanie zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
  Na przeniesienie lub zniszczenie populacji gatunków objętych ochroną 
częściową konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska właściwego dla regionu gdzie odbywa się działanie. 
  Wykonanie ww. czynności bez wymaganych decyzji administracyjnych 
moŜe być potraktowane jako szkoda w środowisku w rozumieniu USTAWY Z DNIA 
13 KWIETNIA 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Dz. U. 
Nr 75, poz. 493. 
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10. PODSUMOWANIE – ZALECENIA I WNIOSKI 
 

PoniŜej skrótowo przedstawione zostały wszystkie wcześniej wymienione 
juŜ wymagania: 

Powierzchnia ziemi i krajobraz 
1) NaleŜy w sposób maksymalny ograniczyć plac budowy oraz uniemoŜliwić 

przypadkowe wjazdy na znajdujące się w sąsiedztwie tereny. 
2) Warstwę glebową usuniętą w wyniku prac budowlanych naleŜy składować w 

oddzielnych zwałowiskach. W późniejszym okresie naleŜy ją wykorzystać 
np. w procesie nasadzeń roślinności, humusowania skarp. Pozostała 
usunięta gleba w miarę moŜliwości zostanie przekazana na inne tereny do 
wykorzystania przyrodniczego. 

Wody powierzchniowe i podziemne 
3) NaleŜy ograniczyć przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu 

budowy. Punkty tankowań i napraw oraz składy paliw i innych produktów 
niebezpiecznych powinny być zlokalizowane poza bezpośrednim 
sąsiedztwem cieków. 

Świat roślinny i zwierzęcy 
4) Zbiornik powinien być wkomponowany w siedlisko doliny Lublinicy w sposób 

jak najbardziej zbliŜony do naturalnego. 
5) Zaplanować nieregularny kształt zbiornika z wyspą i zakolami, większość 

brzegów zaplanować jako łagodnie opadające (od 1:3 do 1:5) bez wysokich 
grobli i usypywania urobku na hałdach. Łagodnie opadające brzegi 
umoŜliwią zwierzętom swobodne korzystanie ze zbiornika. Takie 
ukształtowanie zbliŜa zbiornik do charakteru rozlewiska. Nie powinna być 
tworzona wysoka grobla, gdyŜ moŜe to powodować w przyszłości straty z 
powodu przekopanie jej przez bobry. Wywiezienie nadmiaru urobku i 
nietworzenie z niego kopca w okolicach zbiornika pozostawi teren otwarty, 
zbliŜony do naturalnych siedlisk gatunków. 

6) Formowanie czaszy zbiornika prowadzić tak, aby tworzyć warunki dla 
zróŜnicowanej fauny i flory – naleŜy ukształtować zmienną głębokość. Dno 
zbiornika ukształtować tak aby powstały płytkie (30-50 cm) laguny 
sprzyjające rozrodom płazów. 

7) Prace naleŜy prowadzić w jak największym zakresie z uŜyciem środków 
mało ingerujących w środowisko (zajmowanie zbyt duŜych terenów na pasy 
technologiczne, zajmowanie miejsca na czasowe składowanie gruntów). 

8) Roboty regulacyjne w istniejącym korycie prowadzić naleŜy tak, by jeden z 
brzegów pozostawał nienaruszony (przemiennie prawy lub lewy), 

9) NaleŜy dąŜyć do nienaruszania tych brzegów, które stanowią istotny, 
wymagający ochrony, element krajobrazowy – w szczególności dotyczy to 
brzegów urwistych na zakolach podmywanych przez rzekę; 

10) Prace maszyn i urządzeń tak zorganizować, Ŝeby w wypadku awarii 
zanieczyszczenia nie przedostały się do wód, a zanieczyszczenia gleb dały 
się trwale i szybko usunąć. Istotne jest, aby nie mogły poprzez rzekę dalej 
się rozprzestrzeniać i zanieczyszczać wody powierzchniowe. 

11) Wszelkie prace w zlewni przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i 
płazów, który trwa od 1 marca do 15 sierpnia. Prace poza tym okresem 
muszą być poprzedzone ekspertyzą, Ŝe nie będą zagroŜeniem dla lęgów 
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ptaków i rozmnaŜania się płazów. W tym wypadku prace w okresie od 
kwietnia do czerwca rozpoczynać nie wcześniej niŜ 4 godziny po wschodzie 
słońca i nie kończyć później niŜ cztery godziny przed zachodem słońca, ze 
względu na aktywność głosową ptaków w tym okresie; 

12) Wycinkę drzew i krzewów naleŜy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, 
naleŜy to zrobić w okresie od 15 sierpnia do końca lutego. W wypadku 
prowadzenia prac poza tym okresem, naleŜy przed przystąpieniem do robót 
zrobić ekspertyzę stwierdzającą, Ŝe w terenie nie ma zajętych gniazd 
ptaków. 

13) Wycinkę dębów szypułkowych Quercus robur ograniczyć do niezbędnego 
minimum w obszarze zajętym przez inwestycję i wykonać ją pod kontrolą 
specjalisty entomologa. Przed wycinką drzew przy uŜyciu wysięgnika 
dokonać kontroli zasiedlenia górnych konarów drzew przez kozioroga 
dębosza Cerambyx cerdo lub pachnicę dębową Osmoderma eremita. W 
przypadku potwierdzenia obecności lub śladów Ŝerowania chrząszczy, pnie 
ściętych drzew przetransportować w całości w najbliŜsze miejsce 
występowania kozioroga dębosza lub pachnicy dębowej  w Nadleśnictwie 
Zawadzkie lub pozostawić w bliskiej okolicy i ustawić pionowo tak, aby nie 
stwarzały zagroŜenia. Szczegółowe wytyczne w przypadku konieczności 
przeniesienia drzew uzgodnić naleŜy z entomologiem; 

14) Prace rekultywacyjne (w tym obsiew nasypów, grobli itp.) prowadzić na 
podstawie planu opracowanego z udziałem specjalisty biologa. Celem jest 
dobór gatunków roślin do rekultywacji zgodnych z siedliskami doliny 
Lublinicy. 

15) Dla ochrony korytarza ekologicznego zachować moŜliwość migracji 
organizmów wodnych Lublinicą (np. na odpływie ze zbiornika naleŜy 
wykonać bystrotok o spadkach od 1:20 do 1:30, z wykorzystaniem 
materiałów naturalnych, umoŜliwiający zachowanie droŜności ekologicznej 
cieku); 

16) Zachować cenną aleje wiązów szypułkowych przy ul. Rybackiej. W miarę 
starzenia się drzew powstaną siedliska dla pachnicy dębowej i innych 
saproksylofagów. 

17) Ograniczyć pozostawianie dołów o stromych brzegach, do których mogłyby 
wpadać zwierzęta. W wypadku ich powstania regularnie sprawdzać (nie 
rzadziej niŜ raz na 3 dni), czy nie ma w nich zwierząt. W przypadku 
stwierdzenia ich obecności, przenieść je w bezpieczne miejsce (zwierzęta 
niebezpieczne powinny być przeniesione przez doświadczonego specjalistę – 
zoologa). 

18) Groblę w rejonie przelewu ze zbiornika (w ulicy Rybackiej), w miejscach 
naraŜonych na uszkodzenia spowodowane przez bobry, naleŜy zaopatrzyć w 
skuteczne zabezpieczenia - np. zakopać stalową siatkę, 

19) NaleŜy ograniczać ruch cięŜkiego sprzętu (aby nie dopuścić do duŜego 
zagęszczenia gruntu np. poprzez zastąpienie go lŜejszym lub przez 
zmniejszenie cięŜaru przewoŜonych ładunków oraz wykluczać w miarę 
moŜliwości, przejściowe odkłady gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu 
w miejsce wbudowania lub na stałe hałdy), 

20) Formowanie dna zbiornika prowadzić tak aby nie nastąpiło przedwczesne 
wlanie się wód rzeki na obszar prac. Dopiero po wykonaniu całości prac w 
obrębie dna, moŜna skierować na nie wodę z rzeki; 

21) Zbiornika nie zarybiać, tak aby nie stwarzać zagroŜenia dla skrzeku i larw 
płazów. 
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22) Na etapie eksploatacji zaleca się prowadzenie zabiegów zmniejszających 
atrakcyjności zbiornika dla bobrów. Zabiegi te polegają na ograniczeniu 
(wycince) w obrębie grobli sukcesji preferowanych przez bobry gatunków 
drzew i krzewów. Dotyczy to przede wszystkim gatunków liściastych o 
miękkim drewnie, takich jak wierzby, brzoza, osika czy leszczyna. 

 

Okoliczna ludność i konflikty społeczne 
23) naleŜy brać pod uwagę moŜliwość oddziaływania wzrostu wód podziemnych 

na nowe budynki lub obiekty powstałe/modernizowane po uszkodzeniu 
starego zbiornika. W trakcie napełniania zbiornika Liszczok i w okresie 
bezpośrednio po nim naleŜy zobowiązać mieszkańców do przekazywania 
wszelkich informacji o niekorzystnych zmianach w obrębie tego typu 
obiektów (np. wypieraniu zbiorników podziemnych). 

24) Zaleca się, aby Inwestor, przed napełnieniem zbiornika przeprowadził 
inwentaryzację stanu technicznego fundamentów budynków, zbiorników 
podziemnych na nieczystości ciekłe oraz studni gospodarskich. 

 

Pozostałe 
25) Przed rozpoczęciem budowy oraz na etapie prowadzenia robót proponuje się 

zapewnienie nadzoru przyrodniczego (jednostka ds. ochrony przyrody w 
Nadleśnictwie lub podmiot zewnętrzny) w celu kontroli wdroŜenia zaleceń 
minimalizujących negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

26) Na etapie uŜytkowania przedsięwzięcia wskazana jest kontrola skuteczności 
rozwiązań ograniczających szkody wywoływane przez bobry oraz 
sprawdzanie czy zbiorniki nie zostały zasiedlone przez ryby. Obecność 
ichtiofauny moŜe wpływać niekorzystnie na rozmnaŜające się w zbiornikach 
populacje płazów, dlatego w razie stwierdzenia ryb naleŜy dokonać ich 
odłowu. 

27) Ponadto proponuje się monitorowanie: zasiedlania zbiorników przez płazy; 
oraz monitorowanie wykorzystania zbiorników, jako wodopojów i miejsc 
Ŝerowania. 

28) Prace budowlane naleŜy prowadzić w taki sposób aby zminimalizować ilość 
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na 
środowisko, zdrowie i Ŝycie ludzi. Wytworzone odpady powinny być  w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a 
gdy odzysk nie będzie moŜliwy – unieszkodliwianiu. Jako odbiorców 
odpadów wskazane byłoby zatem wyszukać takich którzy prowadzą odzysk 
odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Budowa zbiornika małej retencji LISZCZOK w Nadleśnictwie Zawadzkie – zadanie 17 

  
 

 100 

 

11. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
 
[1] Kondracki J., 1994 Geografia Polski Mezoregiony fizyczno-geograficzne Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 

[2] Kleczkowski A. 1990 r. Mapa obszarów głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500 000, Instytut 
Hydrogeologii i Geologii InŜynierskiej AGH, Kraków 

[3] Jednolite części wód podziemnych w Polsce (uwagi wprowadzające – objaśnienia), 
Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna (materiały ze strony www.psh.gov.pl) 

[4] materiały Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych 
(www.ckps.pl) 

[5] Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych (projekt programu), Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, Warszawa, sierpień 2009 r. 

[6] Podręcznik wdraŜania projektu „Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz 
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, 
Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji; Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych, Warszawa, styczeń 2011 

- część I Zakres projektu,  

- część II Wytyczne do realizacji projektu, 

- część IIIa Procedury wewnętrzne projektu – część dotycząca Nadleśnictwa 

- część IIIb Procedury wewnętrzne projektu – część dotycząca regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych; 

- Suplement,  

[7] Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – część techniczna; 
Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych; Warszawa, sierpień 2008 r. 

[8] Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, (materiały ze strony 
www.kzgw.gov.pl) 

[9] Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzony na 
posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski Nr 40/2011, poz. 
451); 

[10] Obszary zagroŜone podtopieniami – mapa poglądowa (materiały ze strony 
www.psh.gov.pl) 

[11] Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce w roku hydrologicznym 2010 
(materiały ze strony www.psh.gov.pl) 

[12] Pływ projektowanego zbiornika małej retencji na stany wód podziemnych w jego 
otoczeniu; M. Chalfen,1A. Czamara; Acta Scientiarum Polonorum, Formatio 
Circumiectus 6 (4) 2007, str. 3–16 

[13] Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji, 
red. J. Michalska, Z. Nowicki, Informator Państwowej SłuŜby Hydrogeologicznej, 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009 r. 

[14] Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji  
w ramach przedsięwzięcia „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”, Redan,  2011 r.; 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Budowa zbiornika małej retencji LISZCZOK w Nadleśnictwie Zawadzkie – zadanie 17 

  
 

 101 

[15] Inwentaryzacja przyrodnicza i wstępna ocena przyrodnicza dla 18 zadań składających 
się z poszczególnych obiektów planowanych do wykonania w ramach projektu: 
Zwiększenie moŜliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, dr Krzysztof 
Spałek, Bio - Plan Krasiejów 2007 r. 

[16] Obiekty ochrony przyrody w pobliŜu zbiornika Liszczok gm. Dobrodzień. Oprac. 
GraŜyna Halicka 

[17] „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych 
w dorzeczach w latach 2009–2011”, Etap III, zadanie nr 6 – Raport, Kuczyńska A., 
Warszawa, lipiec 2010 

[18] Ocena jakości wód w rzekach ze względu na przydatność do bytowania ryb w 
warunkach naturalnych w 2009 r. (na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 4 października 2002 r. – Dz. U. Nr 176, poz. 1455) 

[19] Program wodno-środowiskowy kraju, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa, 
2010 

[20] Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobrodzień, ATMOTERM S.A. 
lipiec 2009 r. 

[21] Projekt dokumentu: "Program dla Odry - 2006 - aktualizacja" wraz z Prognozą, 
Wrocław 2009, źródło: http://www.programodra.pl/aktualizacjaPdO2006.htm 

[22] W. Mioduszewski, „Mała retencja w lasach elementem kształtowania i ochrony 
zasobów wodnych”, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.10, 
Zeszyt 2 (18) / 2008 (http://cepl.sggw.pl/wydawnictwa/szczegoly/sz_sim18.htm) 

[23] Projekt docelowej Gminnej Sieci Obszarów Chronionych wraz z aktualizacją 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Kolonowskie, dr Krzysztof Spałek, 
BIO-PLAN Krasiejów 2006 

[24] Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kolonowskie 2011 r. Kłopocka J., Biuro Urbanistyczne “TERPLAN”, Opole 2011 r. 

 
 
 


