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L, Przedmiotopracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny obejmujący ,łykonanie i przebudowę urządzeń
wodnych. Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pn. ,,Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Wilkowyjaf Cidrcza [gmina ]arocinJ".

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie gazu ziemnego zaazotowanego średniego ciśnienia do projektowanych
przyłączy gazowych zlokalizowanych w miejscowości Wilkowyja i Cielćzą (zaprojektowanych wg odrębnego
opracowaniaJ, Miejsce włączenia projektuje się na dz. o nr 397 na ul. Jarząbinowej w Wilkowyi do istniejącego
czynnego gazociągu średniego ciśnienia PE dn160mm.

Całość wykonana będzie z rur PE 100 o długości:
- dla średnicy ó L10 mm - ok.2 742,7 m,
- dla średnicy 0 90 mm - ok.2 324,0 m,
- dla średnicy a 63 mm - ok. 8 751,3 m.

Przebieg gazociągu o Średnicy 0 110 mm przewidziano od miejsca włączenia na ul, Jarząbinowej w Wilkowyi
do ul. Cmentarnej i ul. I-1. Sienkiewicza w Cielczy, Gazociąg PE o średnicy b 90 mm zlokalizowany będzie
na ul. Poznańskiej, ul, Szkolnej, przezul. Jarocińską do ul. H. Sienkiewicza w Cielczy. Pozostała częśćgazociągu została
zaprojektowana z rur PE o Średnicy a ffi mm, a przebiegać będzie przez u\, Polną, ul. Piaskową, ul. Leśną,
ul, Cmentarną, ul. Sportową, ul, Maratońską, ul. Harcerską, ul. Jarocińską, ul, H. Sienkiewicza, ul. Wąską, ul. Nową
i ul, Szkolną.

Całkowita długość sieci gazowej wynosić będzie ok. 13 BlB,0 m.

W ramach realizacji planowanej inwestycji zachodzi konieczność przejścia rurociągiem gazowym pod rzeką Lipinka
w przepuŚcie drogi gminnej zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 1011 arkusz mapy nr 2 obręb Cielcza na wysokości
dz, o nr ewid. 107]. arkusz mapy nr 4 obręb Cielcza.

Zgodnie z art. !22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz, .lJ. z 2077 r., pozJ,1,Z1, ze zm]
wykonanie urządzeń wodnych wymaga przed rozpoczęciem robót uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Urządzeniami wodnymi są urządzenia służące do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z nich.
Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1, lit. bJ ww ustawy prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały
przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urządzeń wyma8a przedrozpoczęciem robót uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
W związku z powyższym przeprowadz enie przez wody rurociągu gazowego wymaga pozwolenia wodnoprawnego,

Zgodnie z art, 725 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t,j. Dz. IJ. z 2077 r., poz. 1127 ze zm,) pozwolenie
w<ldnoprawne nie może naruszać:

- ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania zwódzlewni,
- ustaleń miejscowego planuzagospodarowaniaprzestrzennego,
- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków,
- ustaleń wynikających z odrębnych przepisów,

Przedsięwzięcie będzie rea]izowane w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{t,j. Dz. U.2016 r., poz.290 ze zm,) - decyzji udzielającej pozwolenia na budowę (art,29, art. 30 ww. ustawy).

Wykorzystane materiały:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne (t.j, Dz. U. z 2077 r,, poz. 7727 ze zm,),

- ustawa z d,nia 27 rnarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U, z 201,6 r,,

poz.77B ze zm,),

- ustawa z dnia7 lipca 1994 r" Prawo budowlane (t,j, Dz. U. z2076 r.,poz.290 ze zm,),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska [t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 51,9 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra 'I'ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
poz.735 ze zm,),
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- roz\orządzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
PrZY WProwadzaniu Ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkbdliwych
dla środowiska wodnego (Dz.|J.z201,4 r,, poz. 1BOOJ,

- roz\orządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20t0 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko [t.j. Dz. IJ,z2016 r.,poz,77),

- roz\oYządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim
Powinny odpowiadaĆ sieci gazowe i ich usytuowanie opis techniczny (Dz,U. z 201-3 r., poz. 640),

- ustalenia z Inwestorem,
- wizja terenowa z pomiarami,
- mapa zasadnicza w skali 1:1 000,

- mapa topograficzna w skali 1:25 000.

3. oznaczeniezakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, iego siedziba i adres

Anco Sp. z o. o.

ul. Św, Ducha 11,B
63-200 Jarocin

W imieniu Inwestora, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego występuje Pan Jacek Waszkowiak,

4. Wyszczególnienie cetu i zakresu zamierzonego korzystania z wód

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie formalno-prawnych oraz technicznych podstaw umożliwiających
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- Przekroczenie cieku melioracji podstawowych rurociągiem gazowT/m PE o średnicy a 770 mm, w rurze
osłonowej o średnicy a 160 mm.

WW, zadanie realizowane będzie w ramach inwestycji pn, ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci
gazowej Średniego ciŚnienia w m. Wilkowyja/Cielcza (gmina Jarocin]", Realizacja inwestycji spowoduje konióczność
wykonania urządzeń wodnych służących do umieszczenia rurociągu gazowego pod dnem rzeki Lipinka.
Zaprojektowano przekroczenie rzeki metodą bezwykopowązwykorzystaniem przecisku sterowanego imontażem
rury oclrronnej PL o Średnicy a \60 mm i długości 7,5 m, Minimalna odległość osi przewodu pod twardym dnem rzeki
W}rrosiĆ będzie 1,33 m. Metoda bezwykopowego przekroczenia rzeki gwarantuje nienaruszalność skarp i dna cieku.
Po zakończeniu prac teren w rejonie przekroczenia zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.
Po obydwu stronach koryta cieku zainstalowane zostaną słupki znacznikowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
d,o\l czącymi oznakowń rurociągów gazowych.

Operat wodnoprawny został opracowany na zlecenie Inwestora dla potrzeb orzecznich,^ła administracyjnego w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W Świetle obowiązujących przepisów - zgodnie z art. g ust. 2 pkt 1 lit. b]
i art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1B lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. .U, z 2017 r., poz.7t}I ze zm) prowadzenie
Ptzez wody powierzchniowe sieci gazowej wymaga przed rozpoczęciem robót uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego,
Zgodnie z art. l40 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
w przedstawionym zakresie jest Starosta jarociński,

W ramach reaiizacji zadania pn. pn. ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej średniego
ciŚnienia w m. Wilkowyja/Cie|cza fgmina |arocin]", w związku z faktem, iż na trasie zaprojektowanej sieci gazowej
Występuje ciek melioracji podstawowej niezbędne jest wykonanie przejścia rurociągu gazowego w rurze osłonowej
pod rzeką Lipinką,

Przedmiotowa inwestycja pn. ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazou/ej średniego ciśnienia
w m, WilkowyjalCielcza (gmina |arocin)" nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalni e znacząca
oddziaływaĆ na Środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięĆ mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz, |J. z 2076 r,, poz.7I), W związku z faktem,
iŻ przedsięwzięcie to stanowi inwestycję celu publicznego dla omawiarrej inwestycji wT/dana została przez Burmistrza
Jarocina decyzja nr 53/2076/2017 z dnia ZB.07.2077 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego (zal. nr 4
do niniejszego ,,Operatu [,",)"J.

Należy podkreŚ|iĆ, iż w wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się sposób użytkowania terenu. Inwestycja
ma charakter liniowy, zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji inweslycji, Po zakoticzeniu
inwestycji powierzchnia nieruchomoŚci zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Nie przewiduje się stałego
zajęcia terenu.
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::5. Wyszczególnienie rodzaiu urzldzeń,ńmialowycĘ9laz.znakó_ń'ż-ć,g|1lgowyiń . .:. 
.....,.

Nie zachodzi potrzeba instalowania żadnych urządzeń pomiarowych. Nie są też projektowane budowle piętrzące,
a zatem nie występuje potrzeba stosowania znaków wodnych,

:'6.'" WyszczegóInieńie "stanu:,,pii#ńe!o nierućńóńóśii=,#'źśięgu-ddziaływania zamierzonego ńoriystania
z wód lub plańowanych d@konania urŻĄ{@ wodnych, z poda.@.siedzib i adresów ich właścicieli

Operatwodnoprawny do\lczy dz. o nr ewid. 1011 arkusz mapy nr 2 obręb Cie]cza i1,064l1, arkusz mapy nr 4 obręb
Cie\cza, Przekroczenie cieku nastąpi na wysokości dz. o nr ewid. 107]. arkusz mapy nr 4 obręb Cie|cza. Stan prawny
nieruchomości w zasięgu oddziaływania projektowanego przekroczenia cieku rurociągiem gazowym określono
na podstawie wypisu z rejestru gruntów oraz sporządzonej do celów projektowych mapy w skali 1:500,

Tabelanr1 Zestawienie nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania przebudowywanych urządzeń wodnych
wraz z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli

Zasięg oddziaływania przekroczenia cieku obejmować będzie wyłącznie teren miejsca wykonania prac określonych
w niniejszej dokumentacji, Do niniejszego operatu wodnoprawnego załączony został skrócony wypisy z rejestru
grurrtów stanowiący o obecnym stanie prawnym własności (zał, nr 3 do niniejszego ,,Operatu (...)"),

7, Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będzie zobowiązany do spełnienia obowiązków uynikających z ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2077 r., poz. lI27 ze zm,), a szczególnie do przeciwdziałania
szkodom lub do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będą prace związaĄe z ptzekroczeniem cieku,
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia dostępu
do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze środków łączności i dopływu światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji
oraz przyję\lch rozwiązań technicznych stwierdza się, iż żadne z ww, praw osób trzecich w związku z rea|izacją
przedmiotowej inwestycji nie zostanie naruszone,

Zgodnie z art.29 z dnia ],B lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U, z 2017 r., poz, 1121 ze zm.), właściciel gruntu,
o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

- zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej,
ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

- odprowadzaćwód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osóŁl trzecich będzie
należato m.in.:

- odpowiednie zabezpieczenie wykony,wanych prac oraz sprzętu na terenie inwestycji w okresie wykonywania
robót,

- prowadzenie robótbudow]anych zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej,

- spełnienie wymogów określonych w uzgodnieniach,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wokół miejsca przekroczenia cieku,

- utrzymanie rurociągu gazowego w prawidłowym stanie technicznym,

- prawidłowa eksploatacja rurociągu gazowego,

.:,.Nr

'ówid,'
działki ;

Nr
arkusza
,,.mapy

'Opis elementów
ll;r: pr,gjektu,...

-aj'.: , ,:::]:|:i,::t]|

właściciet Uwagi

10 11 2 C,ielcza

._prowadzenie przez wody powierzchniowe
płynące sieci gazowej,

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin
* drogi,

1064 / 1 4 Cielcza

skarb państwa

starosta Jarociński
Al, Niepodległości 10-11

63-200 Jarocin

I071 2 Cielcza
.-prowadzenie przez wody powierzchniowe

płynące sieci gazowej.

Związek Spółek Wodnych
ul. Wrocławska 53

63-200 Jarocin

- grunty
pod wodamr
powierzchniowy
mi płynącymi
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- poniesienie kosztów naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych z budową rurociągu gazowe1o,
- zapewnienie w przypadku awarii w funkcjonowaniu urządzeń bezzwłocznego przystąpienia do jej usunięcia.

B.,,'. :Opis urządzeriia wodnego, w..tym położenie'ża pomoląlńŚPÓłrzednych geogrińĆznyc! .QrnŻ podśtawowe
parametrycharakteryzującetourządzenieiwarunkiiegowykonańii

W ramach realizacji zadania pn. ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej średniego ciśnienia
w m" Wilkowyja/Cie|cza [gmina Jarocin)" niezbędne jest przejście rurociągiem gazowym pod dnem cieku Lipinka.
Parametry przekroczenia cieku oraz charakterysĘkę cieku przedstawiono poniżej.

Tabela nr 2 Parametry rurociągu gazowego oraz cieku w mieiscu przekroczenia

Lokalizację oraz parametry techniczne związane z projektowanym przekroczeniem cieku przedstawiono w części
graficznej niniejszego opracowania.

Z uwagi na zakres, skatę i parametry projektowanego zadania, w wyniku prac nie nastąpi degradacja terenów
sąsiednich, a zasięg oddziaływania obejmować będzie wyłącznie teren planowanej budowy urządzeń wodnych.
Przejście cieku siecią gazowąprowadzone metodą bezwykopową nie narusza morfologii koryta przekraczanego cieku
ani na etapie realizacji inwestycji ani po ukończeniu inwestycji, Ewentualne zmiany w sąsiedztwie koryta cieku
związane z technologią prowadzonych robót będą krótkotrwałe i i ograniczą się do czasu prowadzenia prac
montażowych.
Planowana inwestycja nie wiąże się z koniecznością usunięciadrzew czykrzewów.

:J:i,L§ - l!

LoKALlzAclA _ _',.. ,,:

Nr ewid. działki
1011, arkusz mapy nr 2 obręb Cielcza

1064/1 arkusz mapy nr 4 obręb Cielcza
na Wysokości dz. o nr ewid. 1071 arkusz mapy nr 2 obręb cielcza

Współrzędne geograficzne początku (w obrębie cieku) N 52"00,03,3518,
E 17"29,37,o5o6"

Współrzędne geograficzne końca (w obrębie cieku) N 52.00,03,4410"
E L7"29'36,aL37"

Współrzędne geograficzne posadowienia rury osłonowei
(początek)

N 52.00,03,3351"
E t7.29,37,a949"

Współrzędne geograficzne posadowienia rury osłonowei (koniec) N 52,00,03,4577"
E L7.z9,36,77 00"

Kilometraż gazociągu {początek) 2 +484,5

Kilometraż gazociągu (koniec) z + 492,5

kilometraż cieku 5+090

PODSTAWOWE PARAMETRY.TECHNlCZNE

Metoda przekroczenia cieku przewiert sterowany

Długość rury osłonowei [m] 7,5

Średnica rury osłonowei [mm] 160

Sposób zaproiektowania/materiał PE

Rzędna osi sieci początek [m n.p,m.] 9t,19

Rzędna osi sieci koniec [m n.p.m.] 91,52

Minimalne Zagłębienie osi sieci od dna twardego cieku [m] 1,33

PoDsTAWoWE PARAMETRY PRZEKRACZANE_G9 c!rKU'::+

Szerokość cieku w mieiscu przekroczenia [m] 5,z4

Głębokość cieku w mieiscu przekroczenia [m] 1,3
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9. Charaktery§tykawód obiętychpozwolcni€mwodnoprawnyrn

Niniejszy operat obejmuje swym zakresem przekroczenie cieku wodnego rurociągiem gazowym o średnicy 0 110 mm
w rurze osłonowej o średnicy 0 160 mm,

poniżei nl'zedstaylinnn charrlłtpnr<l-rrkp opn]lroiczne i hrlrlrnlnoi.7n2 fpronll rollizerii inlłlachleiiLjt lllrvLJtj/ajt,

Rysunek nr 1 Mapa poglądowa lokalizacii inwe§tycii na tle mapy topografirznei1
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Rysunek rrr Mapa poglądowa Iokalizacii planowanej inwestycii na tle iednostek fizyczno-geograficznych9

:l ,li

Według regionalizacji
meZoregionu NiZina

fizyczno-geograficznei i,
pnłl 

r ri ninlrlnuliallrnnnlclz:

Lokalizacia inwestycii

ĘgFnnA FFn§3/jkł

w|E1€żpld b!źrź

Kondrackiego2 teren analizowanej drogi położony jest w obrębie
mikt,oregionu Wysaczyzna Kaliska. Obszar ten zlokaIizornlan},

1 źródło: http://jarocin.e-mapa.net/ [dostęp 26,10.2017 r.]
2 źródło: Kot]dlacki i., 2cB2: Ceogmfia regionaina Poiski, Pr"lN, ivaisualva
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jest w północno-wschodniej części Monokliny Przedsudeckiej, którą tworzą sfałdowane formy kaledońsko
Waryscyjskie zbudowane ze skał póŹno paleozoicznych,

Pod wzg!ędern generycznym [wg, Szczegółowei Mapy Geologicznej Polski w skali ].:50 000 Arkusz 545 Norł,e Miasto
n. Warą [N-33-143-D]3J rejon projektowanej inwestycji budują głównie utwory czwańorzędowe reprezentowane
przez piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiegoł,

Teren, na którym zaplano,łano przekroczenie cieku siec!ą gazoivą złoka]izonany jest rł, dorzeczu Odr;,, w regionie
wodnym Warty, Region wodny Warry obeimuje w całości zlewnię rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys, kmz, co stanowi
ok. 17,4 %o obszaru Polski, W całości jest administrowany przez Regiona|rry Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Obszar ten znaiduje się w zle\^/ni Lipinki fDcptyw z Jarocina, dział wodny V rzędu] o wyraźnie wykształconej dolinie,
Lipinka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Lubieszki, która uchodzi do LuĘni, któraz kolei uchodzi do Warly, Sieć
hydrograficzna na przedmiotowym terenie jest stosunkowo gęsta, większość drobnych cieków paprzez system
kanałórłr i rorłrów melioracyinych zosĘła włączcna w system odrą,odnieniowy obszaru, Cieki te charakter5,zują
się śnieżno-deszczarym reżimem zasilania. Wysokie stanywystępują w lutym lub marcu izwiązane są z wiosennymi
roztopami. Niżówki letnio-jesienn e rozpoczynają się w czerwcu i spowodowane są niskimi opadami atmosferycznymi.
Na analizowanvm terenie rvystępują liczne cieki i ror^ry, a także zagłębiełia bezodpły.wowe.

Analizowana inwes§cja według podziału hydrograficznego Polski należy do następujących zlewni:

- 1, Odra

- 18 Waria
- 1B5 Warta od Prosny do Wełny [p]
- 1852 Lutynia

- 18526 Lubieszka

- 185264 Lubianka
1852642 DopĄąn, z |arocina

Rysunek nr 12 Mapa poglądowa lokalizacii inwesĘcii na tle Mapy podziału hydrograficznego Polski Arkusz 583 |arocin
(M-33-12-AJ i Arkusz 546 Żerków (N_33-144_C)5
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3 żlódło: h',v/ /bazadata.pgi.Bov.pl/data,/smgp/arkusZe_skany/sIngp0545,jpg Idostęp 2 6.10,20 17 r,j
4 źródło:hltl/ /bazagis,pgi,gov,pl/Website/cbdglvierver,htm, aktywna warstwa - 8eologia 1:500 000 {dostęp ż6.10.2017 l.)
5 źródlo: http://napa-kzgrv.gov.pl/ {dostęp 25,1c,2017 r.l
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Zakres przedrniotowego przedsięwzięcia nie powoduje jakiejkolwiek zmiany w stosunku do stanu obecnego
oraz nie narusza w Żaden sposób ustaleń aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 f . przez Prezesa Rady Ministrów
(Dz. U. z 2076 r., poz. 1967). Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, a przy tym zachowane przez Inwestora wszelkich
działań niedopuszczających do powstania negatywnych oddział},wań na analizowany komponent środowiska,
szczególnie działań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa oraz przestrzeganie podstawowych reguł
zrównowaŻonego rozwoju, jak również zachowanie wszelkich norm i zabezpieczeń dla tego typu obiektów nie będzie
wywierać jakiegokolwiek negalywnego oddziaływania na wody powierzchniowe.

Zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego nie obejmuje odprowadzania do wód lub do ziemi jakichkolwiek
Ścieków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne {t,j.Dz.I]. z 2077 r,, poz, 1,1,21 ze zm.),
W związku z p ovvyższy m pominięto charakterystykę odb iornika ś cieków,

z Ń9d
:,SUSZY

IL

Z uwagi na zakres wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, rea|izacja planowanego przedsięwzięcia
nie ma negatywnego wpływu na korzystanie z wód w rozpatrywanej zlewni.

il śtalenia qy,nikającb z p|a_11l.§osnodarow id dorz_Ó.9

W 2000 r, weszła w życie Ramowa Dyrektywa Wodna - dyrektywa 2000/60/WE Par]amentu Europejskiego i Rady
z dnia23 paŹdziernika 2000 r, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Głównym
celem tej dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód. Zgodnie z jej przepisami planowanie
gospodarowania wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy, Ramowa Dyrektywa Wodna została
transponowana do prawa polskiego ustawą z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz, U, z 2005 r. Nr 239,
poz.2019 zezm.), Zgodnie z ustawą z dnia ],B lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. IJ.z20!7 r,,poz. I12Izezm.)
aktualnie na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów d,orzeczy. |ednym z nich jest dorzecze Odry, dla którego
został opracowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zaktualizowany i zatwierdzony
na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 1B października 2076 r" przez Prezesa Rady Ministrów [Dz. U" z 201,6 r.,
paz.1,967).

Celem ochrony wód zgodni e z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października201,6 r. w sprawie aktualizacji
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. lJ, z 2076 r., poz. 1967) jest utrzymyvvanie
lub poprawa jakoŚci wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Realizując
powyższy ce] należy zapewniĆ, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spoŻycia; rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych; rłykorzystywania do kąpieli oraz bytowania
ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację. Zgodnie
z ww. dokumentem celem Środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przryracanie stanu jednolitych części wód
powierzchniowych, tak aby osiągnąĆ dobry stan tych wód. Celem środowiskorł5lm dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych częŚci wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu,
tak aby osiągnąĆ dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i si]nie zmienionych jednolitych
częŚci wód powierzchniowych. Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej
migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.
RDW dopuszcza realizację inwesrycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach
fizycznych jednolirych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub powodują
korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.

Według aktualizacji ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", zatwierdzonego na posiedzeniu
Rady Ministrów w dniu 6 grudnia 2016 r. r. przez Prezesa Rady Ministrów (Dz. |], z 2016 r,, poz. 1,967) teren,
na którym zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie położony jest w granicach jednolitej części wód
powierzchnrowych:

- obszarudorzeczaOdry,
- regionu wodnego WarĘ,

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych Europejski Kod - PLRW600016185269,
- iazwa ]CWP - Lubieszka,

- obszar d,orzecza kod - 6000,

- typ JCWP - potok nizinny lessowy lub gliniasty [16J,
- status hydromorfologiczny - naturalna cześćwód,
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- stan/potencjał ekologiczny - dobry,
- stan chemiczny - dobry,
- aktualny stan - zły,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- cele środowiskowe:
- dobry potencjał ekologiczny,
- dobry stan chemiczny,

- odstępstwa:

- ryp odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości
technicznych,

- termin osiągnięcia dobrego stanu - 2027 r.,

- uzasadnienie - brak możliwoŚci technicznych, w zlewni JCWP występuje presja rolnicza,
w programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na ceiu ograniczenie
tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu,
z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a'także okres niezbędny aby wdrożone
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Planowana inwestycja znajduje się w regionie wodnym WarĘ, dla tego regionu wodnego zostały ustalone
warunki korzystania zwódrozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnei w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty [Dz, Urz. Woj. Wlkp.
z 2 kwietnia 2074 r., poz. 2729) oraz rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 1B lipca2077 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu
wodnego Warty [Dz. Urz. Woj, Wlkp. z 18 lipca 2017 r., poz. 5165J. Zakres przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego nie powoduje jakiejkolwiek zmiany w stosunku do stanu obecnego w układzie kierunku
oraz wielkoŚci spływu wód i nie narusza w żaden sposób warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.
Rozporządzenie to określa:

- szcze7Ółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z celów środowiskowych ustalonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

- priorytety w korzystaniu z wód,
- ograniczenia w korzystaniu z wód,

Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód:

- zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek konieczny dla osiągnięcia dobrego
ich stanu lub potencjału ekologicznego,

- ochrona naturalnej zdolnoŚci retencyjnej gruntów, zapobieganie jej nieuzasadnionemu ograniczaniu,
planowanie zadanie doĘczy budowy/przebudowy urządzeń wodnych, co nie wpłynie na zdolność retencyjną
gruntów i nie będzie w sposób nieuzasadniony o1raniczać retencyjności gruntów,

- ustalenie cieków istotnych i cieków szczególnie istotnych na płynących wodach powierzchniowych, cieki,
na których ciągłość morfologiczna jest niezbędna do spełnienia rłymagań określonych dla dobrego stanu
lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód oraz do osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach
chronionych,

- ustalenie minimalnych wymagań ciągłości morfologicznej na ciekach szczegó|nie istotnych i istotnych,

Priorytety w korzystaniu z wód.
Ustalono priorytety w zakresie poborów wód do nawodnień rolniczych i leśnych, napełniania stawów rybnych
oraz innych zabiegów agrotechnicznych oraz procesów technologicznych nie wymagających jakości wód
przeznaczonych do spożycia przezludzi, w kolejności od najwyższego.

Ograniczenia w korzystaniu z wód,
Ograniczelria dotyczą głównie zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania ścieków do wód
powierzchniowych, stosowania urządzeń piętrzących oraz korzystania z wód, podziemnych. Innych ograniczeń
nie wprowadzono.

Wykonanie prac objętych niniejszym operatem nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego
ustalonych w wW, rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przejście cieku
siecią gazową prowadzone metodą bez,łykopową nie narusza morfologii koryta przekraczanego cieku ani na etapie
realizacji inwestycji ani po ukończeniu inwestycji. Stanowiska robocze dla przewiertu zastaną zlokalizowane
poza terenem rzeki co zapewni brak ingerencji w rzekę. Ewentualne zmiany w sąsiedztwie koryta cieku związane
z technologią prowadzonych robót będą krótkotrwałe i ograniczą się do czasu prowadzenia prac montażowych.
InwesĘcja nie zmniejszy przepływu w rzece, nie zmieni kierunku przepływu wód podziemnych oraz nie wpłynie
negaty,\Mnie na jakość jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, Nie przewiduje się również wpływu
na ustalone priorytety w korzystaniu z wód. Nie zostały orzeczone ograniczenia w wykonywaniu działalnoŚci ob]ętej
wnioskiem.
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Zgodnie zrozporządzeniem Rady ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym d]a obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 20t6 r., poz. 1938) dla przedmiotowego terenu
obowiązuje Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym Plan zarządzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Warty. Na podstawie sporządzonych dla regionu wodnego Warty wstępnej oceny
ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stvvierdzono, że planowana
inwestycja nie znajduje się w graniach obszarów zagrożenia powodziowego" Przekroczenie cieku rurociągiem
gazowym nie utrudni ochrony przed powodzią ani nie zwiększy ryzyka powodziowego"

rUstalćnia, Ęnikające z planu przeciwdziałania skutkom_sŃ7!: ]i]:.:]:- l:: 1i3 i:|.:i::
::::::::::::::::::, ' ,'_::';,;n;1" ,",..Ęii:._],;l :]i..,:

suszy dla obszaru dorzecza OdryObecnie trwają prace nad opracowaniem projektu Planu przeciwdziałania skutkom
oraz Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Wartye.

:ijśtatenia wvnikaiące z kraiowego progr qryu orlryrriva;ii#amW *aiłriińŹ .:

Obecnie obowiązuje V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Scieków Komunalnych, która za&vierdzona
została przez w dniu 31.07,2017 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z wykazem
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudolvy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Zakres wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego nie narusza w żaden sposób ustaleń V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, Inwestycja nie wiąże się z powstawaniem/odprowadzeniem ścieków komunalnych. Inwestycja
nie wiąże się też z przebudową infrastruktury do odprowadzenia ścieków komunalnych.

:12. Określenie wpływu]gospodarki wodnej zakładu na wody powierz_cłrńiów€:,ofłrz podziemne, w szczególności
na stan Ęch wód i realizacię celów środowiskowych dla nich określonych

Wnioskodawca występuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Lipinka w miejscowości
Cie]cza rurociągiem gazowym średniego ciśnienia w rurze osłonowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi
jakakolwiek znacząca zmiana w istniejącej gospodarce wodnej na omawianym terenie, a jej realizacja nie będzie miała
negatywliego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, w tym w szczególności na stan tych wód i realizację
celów środowiskowych.

:,,. :::.,,::i: .1.. i.] . . :

Określenie wpłyrłu gospodarki wodnei zakładu na wody powierzchniowe,
i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

lych wód

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 78 pażdziernika 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U, z 2076 r., poz. 1967) do znaczących oddziaływań
antropogenicznych mających wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Odry należą:

- zyzuw ścieków komunalnych i przemysłowych,

- działalnośćgórnicza,
- składowiska odpadów,

- przypadkowe skażenia środowiska gruntowo - wodnego:

- zagrożeniatransportowe,
- nielegalne nawierty na rurociągach przesyłowych,

- nielegaln e zrzuty ścieków,

- działaInośćrolnicza,
- zrzuw ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją,

- pobory wód powierzchniowych i podziemnych.

W kontekście \^rw, rozporządzenia nie zidentyfikowano potencjalnych oddziaływań mających wpływ na stan wód
powierzchniowych i podziemnych mogących wystąpić w związku z realizacją planowanej inwestycji.

Poniżej przedstawiono charakterystykę/stan jednolitych części wód powierzchniorvych. Analizowana inwestycja
zlokalizowana jest w graniach jednolitej części wód powierzchniov,lych (rzecznych) Lubieszka o europejskim kodzie
PLRW600016185269.

6 źródło: http| / lwww,poznan.rZ8W.goV,pl/pI arr-przeciwdzialania-skutkom-suszy (dostęp 2 6.1 0.2 0 1 7 r,]
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R5lsunek nr l;t Mapa poglądow3 fragment }ednolitei Części Wód Pcwierzchni+wych - Łubieszka7

La§eB.la

f3 gąnica grniny

f3 grani* desi iednolitej eześci wód p§wi€rzchnioiyych

- 
[eki - iedno§le Pe.śai 8ód pffdiea§l§io§y€h

§ ieziora - 

'gdnólile 

aeści rvód polvieuchftifisyłh
Body podzisne - jedsollla Ęęść wlid

E :bio,niki Ęodne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodorłriska w Poznaniu dokonał oceny stanu wód powierzchniowyclr na podstawie
zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia22 października 2a14 r. w sprawie sposobu kiasyfikacji stanu
icrłnnlirrlrh rzoćri ralńr| nnrrliorzrhrrinu^/.h nr.? ćr,r,{nrlliclz,lrłnlrh nnrtn irlznćci rllr rrlhctencii nrint,rrtałlrrłlrlch

{Dz, |J. z 201,4 r., poz. 14BZ) oraż zgodnie z V/ytycznyrni otrzymanymi z GIOŚ d}a punktów pomiarorvo - kontrolnych
oraz iednolitych części wód płynących. Program monitoringu jednolitych części wód w roku 2016 obejmował JCWPB:
_ l lIhiaczlzr - nllni:t zlnlzeliznrllarrrl rlt nliaiccnrłlnćci p:rzorłmi: f omine 7arlłAlp o ) lzm hiaołr rznlzi rrl nrlloołnće i

ł,lvE< l Ugllb\.JJ!l

niespełna 1 km poniżej ujścia rzeki l,ubianki, tuż powyżej ujścia Lubieszki do LuĘni^J, badania wT/konywane
w ramach monitoringu operacyjnego operacyjny - wód zagrażonych niespełnienienr celów Środow-iskowych
rrl zeLrocio cllhęrlnrii czLnrllirłnlrh dir i,rnrlnrrliclzr rłlnrlnaon rllr L+ńrrlrh nrlnnfnrll:nr. nrzalzrnezanir nnrm

w latach wcześniejszych lrrb które są odprowadzane w zlewni, obszarów chronionych - na obszarach wrażlivvych
na e utrofizaci ę wyl/vołaną zanieczyszczeniami pocho dzącymi ze źr ó deł komuna}nych.

Poniżej przeds€v-/iona v,Tniki bałlań,,vj,,kona.nych
analizowanej JCWP.

LUBIESZKA - PARZEWNlA
- nazlva - Luł:ieszka,
* kod - PLRW600016185269,
- lokalizacjapunktupomiarowo-kontrolnego (ppkJ:

- naz\^/a ppk - LuL]ieszka - Parzel,,,nia,

- kod ppk- PLOZSO501,_1-796,

- kilometr biegu cieku - 0,2,

- \,Ą,,spół!zędne geograficzne ppk: L7"32'35,02" 52"2'7,6?"l 17,5443(l4l 52,034937,

- gmina: Żerków,

- powiat: jarociński,
_ ulnicrrlń.lznłln.tllinllznnnlclzio

- dorzecze: Odry,
nż-Iir n^--_^.a

- n/,tlvv; rl)/.tldll.

7 źlódło: http,./ /w!V.poZnan.rZgW.8oV,pl/imaBes/mapy_jcwp,PCW20l6/19B_PcW_2016_2021.pdf {dostęp 26.10,2017 r.)
Eżr"r]|o:hllp:,,/pcznar,t|i;",gol,pl,/tvios/Cc(!)r]Oj7/rZlkI,/Llbicszku Prrzcu,lllr,pdIl,Josiip2b,lc,2017r.}

przez WI0S y". Poznaniu w r0ku 2a15 w abszarze

Anco Sp, z o. o., ul. Św. Ducha 11Bb,63-200 tarocitr



,,Wykonanie proiektu budow|ano-wykonawczego sieci gazowei
średniego ciśnienia w m. Wilkowyia/Cielcza (gmina Iarocin)"

Tabela nr 4 Monitoring JCWP w punkcie kontrolno - pomiarowym Lubieszka - Parzewnia w roku 2016

Wskaźnik iakości '::'ł
, wody ,.. , ::..]j1:.

Iednostka
mlary.: Mi+,.,. Maks. Średnia

,roczna,

. a ::i 1ii.l::,:j::
,_']l:,.,i.::.Klasa wskaźni ka
;. :,:l:l:,.:,:iakośCi Wód

Elementy biologiczne

Fitobentos indeks 7 0bliczony indeks 0,343 lII

Makrofity indeks 1 0bliczony indeks 37,5 II

Elementy hydromorfologicznC :. i::.:ż

Elementy hydromorfologiczne 1 stan poniżej bardzo dobrego

Elementy fi zykochemiczne

Temp. wody 0C B 4,2 20,8 L4,9

Tlen rozpuszczony mgOz/1 8 4,8 12,9 8,05

BZTs mgOz/1 8 1,3 5,4 lI

0gólny węgiel organiczny mg C/i 8 8,15 L3,9 1-2,0 lI

PrZewodność w 200 uS/cm 8 654 1240 1010,4 stan Donjżei dobreso
substancie rozpuszczone mc/l 8 452 860 7la,3 stan poniżej dobrego

Twardość ogólna mg CaCOa/l 8 207 41-7 332,7 stan poniżej dobrego

Odczyn pH B 7,1 7,9 7,7-7,9 II

Azot amonowy mg NNHa/] 8 0,037 1,33 0,z34

Azot Kieidahla mg N/l 8 r,07 2,67 L,63 II

Azot azotanowy mg NN03/1 B r,3Ą 10,1 L)? lI

Azot azotynowy mg NNOz/| 8 0,013 0,099 0,045 stan poniżej dobrego

Azot ogólny mg N/l 8 3,11 LL,6 5,91 II

Fosfor fosforanowy mg POłll 8 0,028 0,5 05 0,251 stan ponlżej dobrego

Ftlsfor ogólny mg P/l 8 0,138 1,95 U,JJJ stan ponjżej dobrego

Cynk mgZn/l 4 0,012 5 0,056 0,0267

Miedź mg Cu/| 4 0,002 5 0,0 113 0,004

EIementy chemiczne

Rtęć i iei Związki łc/l 72 0,005 0,065 0,0283 stan dobry

Nikiel i iego związki |c/l 72 0,5 o,z ) 111 stan dobry

Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych,
pomiarowo-kontrolnym i w jednolitej części wód:

- klasa elementów biologicznych - III,

hydromorfologicznych i chemicznych w punkcie

- klasa elementów fizykochemicznych - stan poniżej dobrego,

- klasa elementów hydromorfologicznych - stan poniżej bardzo dobrego,

- klasa elementów chemicznych - stan dobry.

Analizowany punkt kontrolno-pomiarowy w Parzewni oddalony jest o ok. 5,0 km w kierunku północno-wschodniln
od planowanej inwestycji.

Celenr ochrony wód zgodni e z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października2076 r. w sprawie aktualizacji
,,Plar-ru gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz. U, z 201,6 f,, poz, 1967] jest utrzymywanie
lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach po,dmol<łych. Realizując
powższy ce] należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do zaopatrzenia ludności w wodę
pfzeznaczoną do spożycia; rekreacii oraz uprawiania sportów wodnych; Wykorzystywania do l<ąpieli oraz bytowania
ryb i innych organizmÓw wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ic]-r migrację" Zgodnie
z ww. dokumentem celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywfacanie stanu jednolitych części wód
powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie znrienionych
jednoIitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu,
tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
części wód powierzchniowych. Ponadto, dla osiągnięcia celów Środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej
migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie powoduje jakiejkolwiek zmiany w stosunku do stanu obecnego JCWP
oraz nie narusza w żaden sposób ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2076 r" w sprawie
aktualizacji ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1,967], Biorąc
pod uwagę rodzaj inwes$cji oraz analizując specyfikę fozwiązań technicznych, stwierdzono, iż planowane
zamierzenie polegające na przekroczeniu rzeki Lipinka rurociągiem gazowm w rurze osłonowej nie będzie znacząco
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wpływaĆ na wody powierzchniowe. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne przekroczenia cieku,
w tym m.in. zastosowanie rurociągów gazowch PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe
zapewni całkowitą szczelnoŚĆ systemu sieci jak i skuteczną eksploatację. Dodatkowym zabezpieczeniem jest montaż
rurociągu w rurze osłonowej zakończonej uszcze]nieniem, co daje dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Zaplanowana metoda przekroczenia cieku zapewni brak jakiejkolwiek ingerencji w koryto rzeki, Zgodnie
z uzgodnieniem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Ostrowie Wlkp. [zał. nr 5
doniniejszego,,Operatu(...)")dnoiskarpyciekunadługościmin,4m(po2mwgóręiwdół)odosiprojektowanego
gazociągu zostaną umocnione. Omawiane przedsięwzięcie charakteryzuje się W trakcie bezawaryjnej pracy brakiem
oddziałi,rvania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego czy skumulowanego na środowisko we wszystkich
iego komponentach.

:Oł lóńie wpĘrĄ.u gospodarki.il_iiiińej'Ż!ffiau 
"a 

*ÓOy poaziÓńne,
celów środowiskowych dla nich okreŚlonych

, l. . i:ał.::.i:. ł+.i:,.:..-]]i':],:t]i,]]]iji':, ] i" ]

w5793eg_ólności,na.stan-,1!lh.wódi'iealizacię

Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski (wg, B. Paczyńskiego, 1995J planowana inwestycja
położona jest w regionie wielkopolskim, subregionie zielonogórsko-Ieszczyńskim. Na terenie gminy Jarocin wody
podziemne o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu. Wody nieużytkowe
występują w utworach jurajskich. Na przeważającym obszarze gminy zasadniczym piętrem użytkowym jest piętro
trzeciorzędowe. Wody piętra czwartorzędowego związane są z doliną Obry - Lubieszki oraz ze strukturami kopalnymi
,,Potarzyca-Go|ina-Zakrzew-Witaszyce", Wody podziemne piętra trzeciorzędowego mają charakter regionalny,
występują w obrębie utworów sedymentacji burowęglowej. Są to mioceńskie piaski średnio- i drobnoziarniste,
rozdzielone lokalnie węglem brunatnym występujące na głębokościach od 120 do 1B0 m p.p.t., ich miąższość
prze|<racza 25 m, a przewodność waha się w granicach 90-650 m2/24 h. Zwierciadło wody ma charakter
subartezyjskii stabilizuje się na rzędne1 ca 87-95 m. n.p.m. Pod utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi
występuje jurajskie piętro wodonoŚne o znaczeniu regionalnym, Nie jest ono użytkowane na obszarze gminy.
Zwierciadło wody ma chara]<ter subartezyjski, lokalnie artezyjski. Główny użytkowy poziom wodonośny w utworach
czwartorzędu występuje w obrębie osadów wodnolodowcowych t rzecznych oraz miejscami piasków
międzyglinowych. Osady wodonośne poziomu międzyglinowego związane są z dwoma cyklami sedymentacyjnymi.
Poziom podglinowy reprezentuje interglacjał mazowiecki i fluwioglacjał schyłku zlodowacenia północnopolskiego,
Górne to osady ablacji lodowcowej. Miąższość tych warstw nie przekraczat5-20 m, a przewodność wynosi średnio
50-4701Z/24|1.s.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznei Polski w skali 1:50 000 Arkusz 545 Nowe Miasto n. Wartą [N-33-143-DJ10
stwierdzono, że teren realizacji inwestycji znajduje się w obszarze jednostki hydrogeologicznej ,,aQIl/Tr", Głównym
użytkowym poziomem wodonośnym w tej jednostce jest poziom czwartorzędowy. Wydajność potencjalna studni
mieści się w granicach od 50 do 70 m3/h. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 100 - 200 mz/ZLh/kmz. Hydroizohipsy
głównego poziomu użytkowego kształtują się tu na poziomie 90 m n.p.m,r1

Zgodnie z Mapą Hydrogeologicznąpierwszego poziomu wodonośnego Polski w skali 1:50 000 Arkusz 545 Nowe
Miasto n. Wartą (N-33-743-D)12, zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym występuje na głębol<ości
o|<, I-2 m p.p.t. Poziom wodonośny rozpoznany w dolinach cieków związany jest najczęściej z akumulacją aluwialną
i często ma charakter lokalny. Zasilany jest przez opady atmosferyczne i posiada więź hydrauliczną
z ciekami powierzchniowymi, a w dolinach rzecznych, które są jednocześnie strefami drenażu, może być zasilany
z poziomów niżej zalegających. Poziom ten gromadzi wody opadowe i ze względu na brak izolacji jest bardzo podatny
na przenikają ce z powierzchni ziemi zanieczyszczeń.

Na terenie gminy Jarocin zlokalizowanych jest sześć komunalnych ujęć wód podziemnych administrowanych
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w )arocinie zaopatrujących w wodę mieszkańców miasta
i gminy Jarocin:13

- Jarocin [ul. Poznańskal - ujęcie stanowi 9 studni głębinowych, zaopatruje w wodę następujące miejscowościl
Golina, Ciświca, Stefanów, Potarzyca, Roszków, Sied]emin, Qsr.r,= 31B,5 mzfh,łącznie dla sttrdni trzeciorzędowych
wyznaczono w 1998 - 7999 r. tereny ochrony bezpośredniej o wielkości B - 10 m, ze względu na odpowiednią
izolację warslwy wodonośnej materiałami nieprzepuszczalnymi i słabo przepuszcza|nymi teren ochrony
pośredniej nie był wymagany, w chwili obecnej, ujęcie nie posiada ustanowionych terenów ochronnych,

- Stefanów - ujęcie stanowią 2 studnie głębinowe czwartorzędowe, zaopatruje w wodę następujące miejscowości:
Golina, Ciświca, Stefanów, Potarzyca, Roszków, Siedlemin, Qs..r,= 100 m3/h,

9 źródło:2006:opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowych planów zagospodalowaIria przestrzennego dla miasta i 8miny Jarocin,
Warszawa

I0 żródłoi httv / /bazadata,pgi,gov.plldata/hydrolmhp/gupwlmapy/mhpgupwO5B3pg,jpg (do stęp 26.70.2077 r.)
11 żIódło; httpjl/epsh.pgi.gov.pl/epsh/ (dostęp 26.10.2017 r.J
72 żródło|llttp| l /bazadata,pgi.gov.plldata/hydro/mhp/ppw/whlmapy/mhpppwwh0545mz.jpg (dostęp 26,10.20 1 7 r,)
13 źródło: ]'ERRA PRo]EKT D, Mazurczak, 2014: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu |arocińskiego na |ata 201,+-20\7 z perspektywą na lala 2018-2021,

wraz z aktualizacją Programu usuWania azbestu i wyrobów azbestowych dla PoWiatu Jarocińskiego, Jarocilr
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- Wilkotłyja - ujęcie stanowi 6 studni czwartorzędowych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Golina,
CiŚwica, Stefanów, Potarzyca, Roszków, Siedlemin, Qs..i,= 120 m3/h, piętro wód czwańorzędowych powiązane
jest z csadami piaszczysto - ż.girołymi rqlpełniającyrni ltyercdo.,^laną dolinę LuĘni, r,99g!3 ujęlor,ł"ląnego piętra
wykazuje charakter bezciśnieniowy i ściśle związana jest z wodami powierzchniowymi, tworząc w ten sposób
niejako jeden zbiornik wód gruntowo - powlerzchniowych, z uwagi na brak izolacji od powierzchni, poziom wód
gruntowych ulega częsĘm ljJahaniom zvłł.as,zcza -..,, partiach przybrzeżnych rzeki LuĘ.ni ..n; okresach intensy.wnej
wymiany wód, staĘczne zwierciadło wody piętra czwartorzędowego za|ega przeciętnie na głębokości
od 0,5 do 3 m p.p.L, łącznie dla wszystkich studni na ujęciu wznaczono w'},994 r, tereny ochrony bezpośredniej
oraz poŚredniej, w chwili olrecnej, uięcie nie posiada ustanowionych terenów ochronnych, zgodnie
z zapisami operatu wodnoprawnego z 2074 r., strefa ochrony pośredniej nie została doĘchczas określona
ponownie od 1994 r., operat za]eca przyimowanie strefy zgodnie z zapisami decyzji z 1994 r. jako strefę
o promieniu 135 m od terenu ujęcia wody,

- Potarzyca - ujęcie posiada 2 studnie czwartorzędowe, zaopatruje w wodę następuiące miejscowości: Golina,
Ciświca, Stefanów, Potarzyca, Roszkórłr, Siedlemin, Q,+r,= 54,6 m3/h,

- Kąty - ujęcie stanc\ł/ią 2 studnie tł,zeclorzędorł,e, ujęcie zaopatrujące vrsie: Kąty, Baclrorzew, Hilaróv.,, KadziaŁ
Cząszczew, Łuszczanów, Mieszków, OsieĘ Radlin, Tarce, Wilkowyja, Qs..ł,= 60 m3/h, ujmowany poziom
wodonoŚny występujący na głębokości 81 - 84 m p.p.t, i posiada pełną izolacją zabezpieczającą go przed
v;płyrł,em czynnikórł. zer^.rnętrznych, dla .,o,nszysthch studni na ujęciu I.vyznaczono w 1995 r. teren}, oclrrony
bezpoŚredniej o wielkości 10 m dla obu studni, ze względu na odpowiednią izolację materiałami
nieprzepuszczalnymi i słabo przepuszczalnymi teren ochrony pośredniej nie był wmagany, w chwili obecnej,
ujęcie nie p§siada ustanowionycb terenó.;rr ochronnych,

- Witaszyce - pobór odbywa się z wód czwańorzędowych (2 studnie czwartorzędoweJ, ujęcie zaopatruje w wodę
miejscowości: Prusy, Roszkówko, WiĘszyce, Wilczyniec, Witaszyczki, Zakrzew, Qsrł,= 68 m3/h.

Najbliżej położane uzględem plano...,,anej inlł,estycji ujęcie komunalne rłród podziernnych znajduje siq łr miejscolvości
Wilkowyja w odległości ok, 3,0 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji.

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnychla w rejonie gminy Jarocin nie wydzielono żadnego
Głównego zbiornika wód podziernn},ch. Naibliżej położone Główne zbiorniki wód podziemnych tc:
- na północ GZWP 150 - Pradolina Warszawa-Ber]in o całkowitej powierzchni zbiornika 1 611 kmz, typu

pradolinnego [odległość ok 10 km),
- w kierunku .l,schodnim GZWP 311 - Zł..iornik rzeki Prosna o całkcwitej powierzchni zbiornika 344,9 km2, typu

dolinywspółczesnej i kopalnej [odległość ok 14 kmJ,
* na zacbód, GZWP 308 - Zbiornik międzymorfemowy rzeki Kania o całkowitej powierzchni zbiornika 86,9 kmz,

[odległość ok, 28 krn],

- na południe GZ\ł/P 309 - Zbiornik międzymorenowy Smoszew-Chwaliszew-Sulmierzyce o całkowitej powierzchni
zbiornika 30,B7 km2 fodiegłość ok. 35 kmj,

Rysunek nr 1S Mapa poglądorła lokalizacii inwes§,cii na tte obszar,órv Głćwnych Zbiorników Wód Podziemnychla
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średniego ciśnienia w m. Wilkowyia/Cielcza (gmina Jarocin)"

lłozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 201,6 r. w sprawie aktualizacji ,,Planu gospodarowania
wodami na abszarze d,orzecza Odry" [Dz, U. z 2016 r., poz, 1,967) określa ce]e środowiskowe dla wód podziemnych,
które należy osiągnąć oraz dopuszczane odstępstwa od danych celów;

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego stężenia każdego

zanie czy szczenia powstałego w skutek działalności człowieka,
- odstępstwa:

- czasowe, dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku202I lub najpóźniej do 2027 albo w najkrótszym
terminie po 2027 r., na jaki pozwalają warunki naturalne, ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrażania działań systemu,

- dysproporcjonalnekosztywdrożenia działań,
- warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód,

- ustalenie celów mniej rygorystycznych, ze względu na:

- brak możliwości technicznych wdrożenia działań,
- dysproporcjonalnekoszty,
- czasowe pogorszenie stanu wód,
- nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji,

Ponadto Ramowa Dyrektywa Wodna (RDWJ dopuszcza Wznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również
w sytuacji gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wT/niku:

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,
- nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.

RDW dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykaclr
fizycznycll jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub powodują
korzyści d]a środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.

Dla potrzeb gospodarowania wodami podziemnymi oyaz w celu monitorowania ich stanu zostały wyodrębnione
jednolite części wód podziemnych $CWPd). Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 październil<a 2016 r,

w sprawie aktualizacji ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz.U. z 20L6 r., poz. 1967) teren
planowanej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym WarĘ w granicach
Jednolitej Części Wód Podziemnych - JCWPd nr 61,
Pod względem hydrogeologicznym na podstawie vvvv. aktu prawa lokalizacja przedsięwzięcia przedstawia
się następująco:

- obszar dorzeczaOdry,
- kod dorzecza6000,
- region wodny Warty,
- kod JCWPd - GW600061,

- Jednolita CześćWód Podziemnych - 61,

- ocena stanu ilościowego - dobry
- ocena stanu chemicznego - dobry,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych -niezagrożona,

- odstępstwa - nie objęta,

- cele środowiskowe:
- dobry potenciał ekologiczny,

- dobry stan chemiczny.

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę ]CWPd.

Tabela nr 3 Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna |CWPd na obszarze opracowania

Nr|CWPd:::', l,.l:.-;li
powierżchńia'

, l. tł+ll,;.,.,-

61 Z 7 0z,3 Q,M 1-2
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Rysunek nr 11 Mapa poglądowa lokalizacii inwestycii na tłe ołrszarów |WCPd nr 61 rs

Zgodnle z aktualizacją ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" [Dz. U. z 2O16 r,, poz, 1967) wody

]CWPd nr 61 nie uznano za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, Jednostka jest monitorowana. Według
wynikó..^r L.adań jakości wód podziemnych fmcnitaring diagnostyczny stanu ch.einicznego wód podziemnychl
prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego w roku ża16 przez Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie na zlecenie Głórłrnego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie gminy Jarocin w dwóch punktach
zloka]izor^,,anych -,^l miejscowościach Potaruyca i Witaszyce klasa jakości .n.ód podżiemnych mieściła się rrv *.nn'.".n
lll klasy jakości wód16. Prowadzone również w roku 201-6 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu badania wód podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego, w dwócli punktach pomiaro.ło-kontrolnych zlc].eIizcr^ranych na terenie gminy Jarccin - OSN r^., Zlewni
Lutyni - miejscowość Stefanów i OSN w zlewni Kanału Mosińskiego i Kanału Książ - miejscowoŚĆ Potarzyca
nie wykazaŁy zagrożeniazanieczyszczeniem ani zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Analizując specyfikę przedsięwzięcia oraz rozwiązania technologiczne planovlane dc zastosowania na terenie
pianowanego do realizacji inwesĘcji stvvierdza się, że w trakcie normalnej ekspl<latacji nie wystąpią uwolnienia
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego mogące wpĘnąć w sposób istotny na stan jakościowy wód
podziemny. Realizacja przedsięl.vzięcia nie będzie Ękże rvpĘwać na stan ilcściorty r^ród podziemnych. Biorąc
pod uwagę rodzaj inwestycji oraz analizując rozwiązania techniczne, stvvierdzono, iż planowane zamierzenie
polegające na przekroczeniu rzeki Lipinka rurociągiem gazorym w rurze osłonowej nie będzie znacząco wp}ywaĆ
na wody podziemne. Przyjęts \Ą/ prcjekcie budo.1rlan},rn roz*,iązania techniczne przekroczenia cieku,
w tym m.in, zastosowanie rurociągów gazowych PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe
zapewni całkowiĘ szczeiność systemu sieci jak i skuteczną eksploaĘcję. Dodatkowym zabezpieczeniem jest montaż
rurociągu M/ rurze osłoncvr,ej zakończonej uszczelnieniem, co daje dodatkowe załlezpieczenie przed uszkodzeniern,
Zaplanowana metoda przekroczenia cieku zapewni brak jakiejkolwiek ingerencji w koryto rzeki. Zgodnie
z uzgodnieniem Wielkopo}skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Ostrowie Wkp. dno i skarpy
cieku na długości min, 4 m (po 2 m rł, górę i w dółJ cd osi proiektovr'anego gazociągu zostaną umocnione, Oma.lriane
przedsięwzięcie charakteryzuje się w trakcie bezawalyjnej pracy brakiem oddziaływania bezpoŚredniego,
pośredniego, wtórnego czy skumulowanego na środowisko we wszystkich jego komponentach.

Reasumując należy, podkreślić, że z u\^,/agi na charakter przedsię.,^Jzięcia i rodzaj za§toso.,Ą,anych rozwiązań
technologicznych, nie przewiduje się by mogło ono powodować nieosiągnięcie celów Środowiskowych
dla wód powierzchniowych i podziemnych zawarĘch w aktualizacji ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze
darzecza Odry" [Dz. l]. z Za16 r., poz. 1967).

15 źródłoI httpi//bazadata.pgi.gov.plld ata/bydro /1cwpd/jcwpd6l.pdf {dostęp 26.7o.2017 r.)
16 źródło|http|/ /poznan.,r'rios.gov.pl/moniiorinB,siodo!viska/wyniki-badan i,oceny/monitoiitrg,wod-podzienrnych/ [dostęp 25.1C.2 0 17 r,J
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13. Planowany Ókies rozruchu i Śposób postęp;w;nia w przypadku rozruchu, zati.iyń,ania działalności
Wystąpienia awarii lub _uszkodz€nia uńądzeń pomiarow}ch oraz rozmirr, warunki korzystania z

bądź
wód

Realizację inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w miejscowości Cielcza zaplanowano na rok 201B.
Układ sieci gazowej po wykonaniu robót montażowych pod]egał będzie próbie przepustowości i szczelności.
Przewiduje się, iż podczas prawidłowej eksploatacji systemu możliwość wystąpienia awarii jest znikoma.
W czasie eksploatacji sieci gazowej istnieje jedynie możliwość wystąpienia awarii mechanicznej * uszkodzenie sieci
lub wadliwe jej wykonanie, W razie uszkodzenia mechanicznego lub wystąpienia wady materiałowej
czY w technologii wykonania na|eży usterkę bezzwłocznie usunąć. Ocenia się, iż zastosowan e rozwiązania projektowe
w postaci armatury zaporowej i odcinającej zapewnią skuteczną ochronę przed ewentualnymi awariami
oraz umożliwią podjęcie natychmiastowych działań w przypadku awarii systemu.
Sposób postępowania w przypadku awarii:
- powiadomienie zarządcy obiektu o wystąpieniu sytuacji awaryjnej,
- przystąpienie niezwłocznie do usunięcia pfzyczyn i skutków awarii,
- zawiadomienie organów odpowiedzial nych za nadzór i kontrolę nad stanem środowiska,
Celem zapobieganie potencjalnym stanom awaryjnym prowadzone będą przeglądy eksploatowanej infrastruktury.
Sieć utrzymywana będzie w dobrym stanie technicznym.

14. Info,rmacje,.b_.,:formac ,'ochroji}:. przlr-ódy utwoizonych lub.. u§tanoiWionych.
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Występuiących w zasięgu oddziaływania

ną.;,;podstawie "'ustawf, z dnia
zamierzonego korrystania z wód

Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwesĘcyjnego w gminie Jarocin na elemenĘ przyrodnicze
nie obejmuje swoim zasięgiem żadnych form ochrony przyrody określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
oochronieprzyrody(t.j,Dz.U.z2076r,,poz.2134zezm,).Naterenieinwestycji orazwzasięgu jej oddziałyr,r,,ania
nie występują:

- parki narodowe,
- rezerwary przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- obszary Natura 2000,

- pomnil<i przyrody,

- stanowiskadokumentacyjne,
- użytki ekologiczne,
- zespołyprzyrodniczo-krajobrazowe,
- chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów"

Z powodu znacznych antropogenicznych przekształceń środowiska omawiany obszar nie stanowi dogodnych siedlisk
dla fauny i flory. Analizowana inwestycja nie jest zlokalizowana w bezpośrednim lub pośrednim (w wyniku
oddział),r,vania na ŚrodowiskoJ, sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Położenie planowanej inwesĘcji względem form
ochrony przyrody okreŚlonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) zobrazowano na mapie poglądowej i przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela nr B Obszary Natura 2000 znaiduiące się w zasięgu ok 20 km od terenu planowanei inwestyciil7

17 Żródło: opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody - dostępnego pod adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/nrapy/
(dostęp 26.10.2017 r.)

kod obszaru

PLB300002 Dolina Środkowei Warty 57 Lo4,36 LO,z2

PLB300017 ostoia Rogalińska zl763,L 20,83

PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie 34245,ża
,.|.r{rlt:.j ]

:_:,ij,gBsZARY sPxcJALNEJ ocHRoNY stED,L]§ś'(ooq).§l::.;,,łl ., l

PLH300053 Lasv zerkowsko-czeszewskie 7 t5a,23 9,74

PLH30ooo9 ostoia Nadwarciańska ?6 653,L 75,79

PLH300012 Rogalińska Dolina Warty L+753,6 20,B3

PLH300002 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiei 34zzs,20 ż3,27

Anco Sp. z o. o,, ul. Św, Ducha 118b, 63-200 |arocin
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Tabela nr 7 Formy ochrony przyrody znaiduiące się w odległości ok, 20 ł§m od terenu planowan€i inwestycji37

Nazwa obszarrr
adległcść

od planowanei inwe§tycri
lkml

REZERWATY

Dębno nad Wartą 9,94

czeszewski Las 13,?ż

Dwlnastak otulina 17 9)

L)utnastak L7,92

PABKI KRAJoBRAzol,yE

Żerkowsko,Czeszełvski Park Xrajobrazowy 5,1 3

Nadwarciańslri Park Krajobrazowy 77,79

oB§ZARY cHRoNIoNEGo KRAiOBRAZU

szwajcaria zcrkowska Z,,67

Pyzdrski 15,39

Krzywińsko-osiecki wraz z zadnewieniani Benerała Dezyderego
chłapowskiego i kontpleksem Ieśnvm o§ieczna-GóIa

16,2s

Dąbrowy Kłotoszyńskic Baszków-Eochy )) )q

UżTTt{l §NOLOGICZNE

Pasieka

Łąka w dolinie rzeki 0rl!

15,61

19,9B

Rysunek nr 16 Mapa poglądowa lokalizaĘi inwestycii wzg|ędem obszarów Natura 20O0 znajduiących w zasięgu ok. 20 km
od planowanei inwestycii18
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18 źródło: opracowanic u,łasne na podstawie Ce[tralncgo łł_ejestlu Forn Ocłłrony Przyrcdy - dosiępnego pod adresenr http://geoselwis.gdos.gov.pllnrapy/

{dostęp 26,10,2017 |.]
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Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty
PLB300002 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Zerkowsko - Czeszewskie PLH300053, znajdujące
się w odległoŚci ok. 10 km na północ od analizowanego terenu. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę
najbliżej położonych obszarów cennych pod względem przyrodniczym.

@atterystyti-"'ij'6ją,Dółóń'ńiĆińS;".o#"Ż=Ó'ń'ń'!ffi óa

O bśzary Na_luła.2..0=0.,0',-

obsńińńar;;;;;nie
Ostoja obejmuje fragment doliny zalewowej Warty i dolnego odcinka LuĘni. System hydrologiczny ostoi znajduje
się pod wpłyłvem zbiornika zaporowego na Warcie - Jeziorsko. Krajobraz zdominowany jestprzez rozległe połacie
lasów łęgowych oraz grądów. Typowe dla dużych dolin rzecznych łęgi wierzbowe Salicetum albo -tracili należą
do bardzo rzadkich; stosunkowo częste są płaty wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis, Najcenniejsze
płaty łęgów jesionowo - wiązowych oraz grądów chronione są * rezer#acie ,,Czeszewski Las". Tereny leśne
poprzeplatane są płatami łąk i pastwisk różnych typów, Cały obszar cechuje się harmonijnie zachowanym
kompleksem ekosystemów typowych dla ekstensywnie użytkowanej doliny rzecznej. Obszar obejmuje iedne
z większych na terenie Środkowej Wielkopolski powierzchnie łęgów wiązowo-jesionowych, Spośród różnych typów
ekosystemów łąkowych do cennych przyrodniczo zaliczyć należy fitocenozy zespołu Galium borea]e oraz łąki
selernicowe. Łącznie na terenie ostoi zidentyfikowano 11 typów siedlisk zZałącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
pokrywających 39o/o powierzchni ostoi. Występuje tu 12 gatunków zwierząt z załącznika II tej dyrektywy. Obiekt
stanowi cenna ostoję florystyczną, Brak gatunków roślin wymienionychw Załączniku II Dyrektywy Rady 92/a3/EwG,
iednak stwierdzono tu występowanie 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy rośtin oraz 34 gatunki uznawane
za rzadkie i zagrożone w Wielkopolsce, Bogate populacje tworzą także ]iczne gatunki chronione na mocy polskiego
prawa. Najpoważniejszym zagrożeniem występującym na omawianym obszarze jest postępujące odwodnienie,
związane m.in. z funkcjonowaniem zbiornika |eziorsko.

Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin i Dębno n. Wartą. Występują tu co najmniej 42 gatunki ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 78 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar jest bardzo ważną
ostoją ptaków wodno-błotnych, W okresie lęgowym obszar zasiedla rybitwa białowąsa, cyranka, gęgawa,
krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna, rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna, rycyk, batalion, bąk, błotniak
łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł średni, kropiatka, podróżniczeĘ brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czap|a
siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki, sieweczka obrożna izausznik, błotniak zbożowy, cyraneczka, derkacz,
kszyk, ortolan, ślepowron, zimorodek i świergotek polny, W okresie wędrówki jesiennej występuie czapla biała,
Świstun, żuraw i mieszane stada gęsi. Wyróżniono tu kilkanaście cennych siedlisk, w tym przede wszystkim górskie
i niżowe murawy bliŹniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe
z murawami szczotlichowymi, Dno doliny zajmują ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, a także grunty orne
o znacznej powierzchni. Tereny między wałami porastają wikliny nadrzeczne, jak również niewielkie zadrzewienia
olchowe,
Do głównych zagrożeń na terenie obszaru nalezą zmiany reżimu hydrologicznego, zarówno naturalne
jak i wywołane wpływem zbiornika }eziorsko, Powodują zarastania terenów otwartych i mają negatywny wpłyr,łl
na zdrowotność lasów łęgowych. Groźne są również zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego
i komunalnego.
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Dąbrowy Krotoszyńskie to jeden z największych i najbardziej znanych w Europie zwartych kompleksów lasów
dębowych, a tym samym obszar o wybitnym znaczeniu z punktu widzenia Dyrektywy Siedliskowej. Obszar znajduje
się na pograniczu trzech powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego i pleszewskiego, w południowej części
województwa wielkopolskiego. Cały kompleks znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dąbrowy
Krotoszyńskie i Baszków Rochy. Obszar ten stanowią siedliska złożone głównie z dębu szypułkowego, tzw. kwaśne
dąbrowy, które zajmują 60% powierzchni ostoi. Występuje tu również acydofilny las grabowo - dębowy.
Najżyźniejsze tereny leśne porasta grąd środkowoeuropejski, natomiast w wilgotnych obniżeniach występuje łęg
olszowy i wiązowo - jesionowy, W suchszych miejscach występuje sosnowo - dębowy bór mieszany. Na granicy
swojego zasięgu występuje tu także uboga buczyna niżowa. W drzewostanach,ze znacznym udziałem starodrzewów
chronionych oraz w rezerwatach przyrody, dominuje dąb szypułkowy, z domieszką dębu bezszypułkowego, grabu,
bul<a, sosny, jesionu, klonu i olchy. Wśród roślinności nieleśnej na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska torfowisk
niskich i przejściowych objęte ochroną w rezerwacie ,,Mszar Bogdaniec", a także zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
Na omawianym obszarze stwierdzono dotychczas występowanie 12 Ępów siedlisk z Załącznika I tej dyrektyiły.
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Stwierdzono występowanie 23 gatunków ptakÓw z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 42 migrujących gatunków
ptaków, niewymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jest to bardzo ważna ostoja dzięcioła średniego
oraz dzięcioła zielonosiwego, Obszar ten cechuje się dużym bogactwem florystycznym (ponad B50 taksonów)
oraz występowaniem licznych roŚlin zagrożonych i ginących w skali kraju i regionu, Ponadto obszar stanowi ważne
skupienie flory górskiej na niżu. Badania faunistyczne wskazują na obecność w granicach obszaru co najmniei
3 gatunków kręgowców z Załącznika II DyrekĘwy Rady 92/a3/EWG oraz ki]kunastu gatunków bezkręgowców
uznanych za zagroŻone w Po]sce. Na terenie obszaru występują następujące rezerwaty przyrody: Baszków, Buczyna
Helenopol, Dąbrowa Smoszew, Miejski Bór, Mszar Bogdaniec oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Dąbrowy
Krotoszyńskie Baszków - Rochy, Głównym zagrożeniem dla ostoi są usuwanie martwego drewna z lasu, sadzenie
monokultur drzew, intensyfikowanie użytkowania rolnego, postępujące odwodnienie terenu na skutek niewłaściwie
przeprowadzonych melioracji, dla zbiorowisk łąkowych - zaprzestanie ekstensywnego użytkowania (koszenia],
a także trudności z odnawianiem drzewostanów dębowych.

,.]::'j::].:j;:T:,,"]']]] i:li]lE

Pozostałe formy ochróny Pizyrody,:li1,

Rezerwat powstał w 1974 r. w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Obejmuje powierzchnię 2t,62ha, którą pokrywa
bardzo zróżnicowana roślinność, Stroma krawędź Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej porośnięta
jest wielogatunkowym drzewostanem liściastym z dominującym dębem, a płaska terasa nadzalewowa pokryta
jest wilgotnym lasem łęgowym z dębami, olszami, wiązami i jesionami" W rezerwacie stwierdzono występowanie
łącznie 23 gatunków drzew, z czego 6 jest podstawowych: o|sza czarna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, sosna
pospolita, robinia grochodrzew i Świerk pospolity. Rezerwat przyrody utworzony został dla zachowania i ochrony
Środowiska rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych: ślimaków świdrzyków oraz równonogów,
charakterystycznych dla terenów górskich.

iż"irio*rńo - c"eśł ;ki'p;it.x.uiŃłŃ =-:i1:,ir=.t"|iirłi il

Utworzony został na mocy rozporządzenia wojewodów poznańskiego i kaliskiego z 1,7 października 1994 r. Park
zajmuje obszar 15 640 ha (ok,52% jego powierzchni stanowią grunty orne, ok.39o/o lasyJ, obejmując fragmenty gmin;
Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą i Żerków. Przedmiotem ochrony jest unikatowa, bardzo urozmaicona rzeźba
terenu, bogate i ciekawe zbiorowiska roślinne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a także wartości kulturowe, zwlązane
z interesującą przeszłością tego regionu.

S_zwajcaria Zerkowska

Obszar o powierzchni3 420 ha powołany na mocy Uchwały Nr74/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia
28 września 1989 r, w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego Szwajcaria Żerkowska na terenie
województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru. Ta forma ochrony przyrody została utworzona w celu
ochrony obszaru zbliżonego do naturalnego orazzapewnienia społeczeństwu warunków do wypoczynku i turyslyki
w Środowisku o znaczących walorach przyrodniczych. Okolice Zerkowa charakteryzują się bardzo urozmaiconą
rzeŹbą terenu, bogatą szatą roŚlinną i występowaniem rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Wydatną rzeźbę terenu
tvvorzą tu ki]kudziesięciometrowe wzgórza morenowe, strome zbocza oraz parowy; ze wzgórz rozciągają
się niepowtarzalne widoki na okoliczne wsie, wody i lasy. Właśnie ukształtowanie terenu zadecydowało o przyjęciu
zwyczajowej nazwy dla tego obszaru Szwajcaria Żerkowska, Przeważająca część obszaru weszła w skład utworzonego
w 1994 r. Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

W skład Krajowej Sieci Ekologicznej wchodzą: obszary węzłowe - jednostki wyróżniające się z otoczenia bogactwem
ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego, od seminaturalnych i antropogenicznych bogatych w gatunki
roŚlin i zwierząt, do tradycyjnych agrocenoz, Największe znaczenie wszystkich korytarzy wynika ze stwarzania
możliwoŚci migracji organizmów, co zapewnia bogactwo i jednorodność gatunkową, a poprzez to utrzymanie
stabilności zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierząt. Korytarze umożliwiają wielokierunkowe migracje
organizmÓw, a także ułatwiają i ukierunkowują ruch mas powietrza. Na terenie gminy Jarocin nie wyróżniono
żadnych z elementów Krajowej Sieci Ekologicznej o znaczeniu krajowym. Najbliżej położone korytarze ekologiczne
względem planowanej inwestycji to:

- Dolina Środkowej Warty - odcinek śremski [łącznik pomiędzy Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym.Łi Zerkowsko-Czeszewskim Parkiem KrajobrazowymJ stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym 27K -

Śremski Warty. Teren postulowany do ochrony w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu - Pradolina
Warciańsko-Odrzańska ze wzg|ędu na wysokie walory przyrodnicze: kręte koryto rzeki, zespoły wydm,
starorzecza, łąki torfowiskowe, lasy i zarośla na glebach hydrogenicznych, korytarz ten przebiega przez teren
gmin: Krzykosy, Środa Wlkp . i Zaniemyśl,
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- Dolina Rzeki Prosny - korytarz eko|ogiczny o znaczeniu krajowym; w miejscu ujścia Prosny do WarĘ znajduje
się obszar węzłow o znaczeniu międzynarodowym {19 MJ, traktowany jako biocentrum i strefa buforowa.
Dolina rzeki Prosny to obszar cenny przyrodażczy, biegnący.,..rydłuż rzeki i oł..ejmująry tereny zalewov/e,

PoniŻej na rysunku przedstawiono położenie planowanej inwestycji na tle sieci Econet,

Ri'sunek nr 17 Mapa poglądowa lokalizacii plano+łanej in+łesĘcji na tle obsz-arów Eccnet19

0 5 l0 15 20 25km
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1 granica obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym
19M Doliny Srodkowej Warty

2 kory*arz ekologiczny o znaczeniu kraiowym
27k Sremski Warty
37k Prosny

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Jarocin znajduje 27 obiektów, do których zalicza się: 15 dębów, aieja dębowa, Z głazy narzutowe,
2 lipy, 7 sosen, 12 Świerków, 5 platanów kionolistnych, 3 iesiony wyniosłe, 2 ko}ony pospolite, grab pospolity,
niłorząb dwuklapowy,

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru ważnego dta ptaków - Zbiornik Roszków, wyznaczonego
na podstawie opracowania ,,Obszary ważne dia ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie
r,nl3jęr.ryd6|21y7ą wielkopolskieco" [P. Wylęgała, S, KuźniaĘ P. T, Do]ata, Poznań 200B r,J. Obszar ten zlokalizoy,,any
w pobliżu zbiornika retencyjnego Roszków, stanowi miejsce lęgów ptaków wodnych m.in. łabędzia niemego, perkoza
dwuczubego oraz miejsce zgrupowań łaŁlędzi niemych, gęsi zbożowych, kaczek fgłównie ktzyżówek), perkozów
dwuczub5,ch i łysek.ł okresie pruelotu i zimouąnla w łagodne zimy"
Biorąc pod uwagę żakres, skalę i odiegłość od !ł,,w. obszaru, stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie
stanowić żadnego zagrożenia dla rłw. obszaru.

In..vestycja, z uwagi na niern:ielki, lokalny zasięg, skalę oraz charakter nie będzie miała żadnego negatywnego wpłyr^./u
na stan Środowiska przyrodniczego, Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyinego na elementy
przyrodnicze nie obeimuje swoim zasięgiem żadnych forrn ochrony przy,rody okreśłonych ustawą z dnia
16 krn,ietnia 2OO4 r. o ochronie pruilrody {t,j. Dz. lJ. z 2a16 r., paz, 2!34 ze zrn.j, Obszar planowanego przedsięr,az7ięglą
inwestyryinego nie obejmuje żadnych cennych przyrodniczo terenów, a tym bardziej jakichkolwiek siedlisk
padlegającycb ochrGnie.

i9 źródło: Liro A, lrćd,], strategia wdraźania kIaiorvej sieci ekologlcznej ECctlET,Polska, Ftndacia IUCN Poland, wa.sZalga 199B
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Rysunek nr 1 - Plan vrządzeń wodnych skala ],:500
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Rysunek nr 2_7 - Przekrój podłużny urządzeń wodnych skala 1:100/100
Rysunek nr 2_Z - Przekrój poprzeczny urządzeń wodnych skala 1;100/100

Anco sp. z o. o., ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin ffi



DŁUZNY PRZEJSCIA PRZEZ C|EK WODNY

I

l

I

l

-]-**---*- -*- - --=_ -**'- ** --1

Il
Il
tl

,***-**r***"*.*,

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

l

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C|EKU Z ZMNACZONĄ l

Sieó gazowa ś/c w m. Cielcza, gl

INWESTOR: Anco Sp. z o.o.

ADRĘS: Jarocin, ul, Św. Ducha 1,18

Proje}:tował: Jacek Waszkowiak

Opracował: Jacek Waszkowiak



PROFIL POPRZECZNY PRZEJSCIA PRZEZ C|EK WODN,

''o'",_".*,**"*-*-

Ruro osłonoro dn160
L= 7,50M

FILUl
iVCZY

TtRtNU ISTN,

!S] PRZEVIDU

lNlt !SI PRZtWLDU

DtUG!ŚCI

Ą, MATtRIAt_ óU,0 L=10,54m



,,Wykonanie proiektu budowlano-wykonawczego sieci gazowe'
średniego ciśnienia w m. Wilko$yi a/Cielcza (gmina |arocin)"

Rysunek nr 3 - Schemat przejścia przez ciek skala 1:150
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":7;' '..Załącznil< nr 1'j'Opiś*ro&adzenia-ż!$,Ęrzonei działalność śpóiżądzonlwjĘż}[n'iilet9ctrnicznym "' 1"l

Niniejsza dokumentacja stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania wodnoprawnego mającego na celu
wydanie decyzji udzielającej Anco Sp. z o, o. pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez rzekę Lipinkę
rurociągu gazowego PE Średniego ciŚnienia o średnicy 0 110 mm w rurze osłonowej o średnicy a 160 mm.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne (t.j, Dz .U. z 2017 r., poz, 1L27 ze zm,) -

prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów,
przepustów wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowa inwestycja pn, ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej średniego ciśnienia
w m. Wilkowyja/Cielcza [gmina JarocinJ" nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r,, poz,7\),W związku z faktem,
iż przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego dla omawianej inwespycji wydana została przez Burmistrza
jarocina decyzja nr 53 /2076/2017 z dnia28.07,2017 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja realizowana będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Wilkowyja/Cielcza (gmina Jarocin)". Realizacja sieci gazowej
w miejscowoŚci Cielcza spowoduje konieczność przekroczenia siecią gazową średniego ciśnienia rzeki Lipinka.
Przekroczenie cieku rurociągiem gazowym o średnicy 0 110 mm wykonane zostanie w rurze osłonowe o średnicy
@ 160 mm metodą przewiertu sterowanego. Przekroczenie cieku siecią gazową w rurze osłonowej nie będzie
powodowaĆ naruszenia koryta oraz brzegów rzeki Lipinka, Stanowiska robocze dla przewiertu zastaną zlokalizowane
pozaterenemrzekizapewniającbrakingerencjiwrzekę.Dnoiskarpyciekunadługościmin.4mfpo2mwgórę
i w dół] od osi projektowanego gazociągu zostaną umocnione.

Przy zastosowaniu przedstawionej technologii prowadzenia prac, nie stwierdzono możliwości wystąpienia
negatyłvnego wpływu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja przedsięwzięcia
nie narusza praw osób trzecich, Inwestycja rea]izowana będziepoza terenami chronionymi określonymi na podstawie
ustawą z dnia 76 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j, Dz, U, z 20'],6 r., poz. 2734 ze zm,), Biorąc pod uwagę
niewielką skalę, zakres i charakter przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości ,łystąpienia negatywnego
oddziaływania na stan środowiska przyrodniczego,

Wnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza:

- ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz warunków korzystania z wód regionu
wodnego i warunków korzystania z wód zlewni,

- ustaleń p|anu zarządzania ryzykiem powodziowym,
* ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,

- ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich,
- ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
- ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego or az decyzji o warunkach zabudowy,

- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających
z odrębnych przepisów.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. I lit. b) oraz art. 722 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.i. Dz. U. z2017 r,,poz. 1121, ze zm.) wnioskuje się o wydane pozwolenia wodnoprawnego na:
prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągu gazowegoi

- lokalizacja:

- kilometraż cieku - km: 5+090,

- współrzędne geograficzne początku (w obrębie cieku]:
N 52"00,03,351B"
E 77"ż9,37,0506"

- rzędna osi sieci początek (w obrębie cieku) - 91,19 m n.p.m.,

- współrzędne geograficzne końca (w obrębie cieku):
N 52"00,03,4410"
E 1,7"29,36,8737"

- rzędna osi sieci koniec (w obrębie ciekuJ - 91,52 m n.p.m.,

- długość rury osłonowej - 7,5 m,

- średnica rury osłonowej - 160 mm,

- minimalna odiegłość osi sieci gazowej od twardego dna rzeki - 1,33 m,
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Wnioskuje się o wydane pozwolenia bez określania terminu obowiązyvvania. Zgodnie z art. l27 ust. 5 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r, Prawo wodne (t,j. Dz. U, z 2077 r., poz. 1t27 ze zm.) nie ma konieczności ustalenie czasu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
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Załączniknr 2_7 - mapa poglądowa lokalizacji inwestycji
Załączntknr Z_2 - mapa poglądowa lokalizacji inwestycji
Załącznik nr 2_3 - plan orientacyjny lokalizacji inwesĘcji
Załącznik nr 2_4 - plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
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Załącznik nr 5 - uzgodnienie WZMiUW, pismo z dnia 16,11.2016 r.,znak sprawy: EUM.4600/I-1L5/16
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Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17,61-823?oznań, 1el. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 4a1, fax, 61 85 25 561

RHGON: 000658640 NlP: 777-00-06-120
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Rejonowy Oddaiał w Ostrowie Wielkopolskim
,ł,;ł§Efiff

ul" Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopo|ski, tel. lax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 1BB'-

,,,-::!:^::!;,fSOstrów Wielkopolski, dnia 16

§UM.4600/J-l15i 16

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

")ROBUD|' Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 71a

63-200 Jarocin

Wielkopolski larząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy

oddział w ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 07 listopada 203.5

r. dotyczące uzgodnienia zadania: ,,Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci

gazowej średniego ciśnienia w m, W!lkowyja, Cielcza (gmina Jarocin) oraz projektu

budowlano _ wykonawczego przyłączy gazowych średniego ciśnienia m. Cielcza {gmina
Jarocin}", informu.!e że projektowana sieć gaz§wa przekracza ciek naturalny Lipinka w km

5+090 w pasie drogi dz. nr 1011 na wysokości dz. nr 1071, obręb Cielcza (nr rysunku 19}

i uzgadnia przekroczenieprzy zachowaniu następujących warunkówtechnicznych:
- przekroczenie wykonać w rurze osłonowej na głębokości minimum 1,20 m (llcząc od górnej

krawqdzi rury ochronnej} pod twardym dnem cieku metodą przewiertu sterowanego,
- miejsca przekroczenia należy trwale oznakować,
_ przewidzieć umocnienie dna i skarp cieku na długości min. 4m tj. po 2 m w górę i w dół

cieku licząc od osi projektowanego gazociągu,
- roboty winny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych,
_ o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić lnspektolat w Jarocinie,
- po zakończenil robót należy dostarczyć dokumentację geodezyjną powykonawczą

{inwentaryzację) p rzekroczen ia.

Zgodnie z arż.122 §stawy Prawo Wodne (Dz, U. z roku 2015 poz. 469 z zm.) przedmiotowa

inwestycja w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe plynące gazociągu

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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