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Załącznik nr 1 do decyzji nr 
GK.IV.7624/10/09 z dnia 15 .06.2009r 

 
 
 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
 

Przedsięwzięcie obejmuje wyposaŜenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe                           
w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą odbiór ścieków sanitarnych. 
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-pompowym o następujących głównych parametrach: 

• sieć grawitacyjna Ø 200 mm o długości ok. 3,4 km; 
• sieć ciśnieniowa (tłoczna) Ø 110 mm o długości ok. 4,2 km; 
• pompownie sieciowe – 2 kpl.  

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gmin Wilków 
(Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe): 

• Krzyków – działki nr: 60/2; 51; 62; 61; 60/3; 40/1; 66; 40; 11/45; 11/47; 11/58; 
11/37; 11/24; 11/23; 11/22; 11/18; 11/14; 11/10; 11/1; 11/9; 10; 8/1; 52/4; 37; 
7; 6; 5; 31; 11/16; 11/17; 11/59; 14; 

• Smarchowice Małe – działki nr: 15; 16/2; 16/1; 17; 18/1; 18/2; 19; 20/2; 212; 
42; 43; 44; 211; 214; 95/1; 95/2; 96; 97; 215; 98; 217; 218; 224; 134; 206; 209; 
142; 225; 226; 219; 210; 220; 221; 306; 308; 296/1; 296/3. 

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania 
terenu. Tymczasowo nastąpi jedynie zajęcie terenu na czas budowy sieci 
kanalizacyjnej, a trwałego zajęcia terenu o powierzchni ok. 54 m2 wymagały będą 
jedynie przepompownie ścieków, stanowiącego obecnie nieuŜytki porośnięte trawą. 
Projektowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i słuŜy wyłącznie 
odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu miejscowości Krzyków i Smarchowice 
Małe do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie realizowana                         
w układzie grawitacyjno-pompowym. Trasy kanałów poprowadzone zostaną                       
w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. 
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur 
PCV/kamionkowych o średnicy 200 mm, łączonych na wcisk. Kanały tłoczne 
zaprojektowano z rur PE-HD o średnicy 110 mm. Uzbrojenie kanałów stanowić będą 
studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicach 1000-1500 mm                   
(w punktach węzłowych i skrzyŜowaniach) oraz z PP/PVC o średnicach 400-425 mm 
(w pozostałych przypadkach). 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w szczególności rury 
kanalizacyjne Ø 110-200 mm o długości ok. 7,6 km, wraz ze studzienkami oraz 
wszelkimi niezbędnymi materiałami budowlanymi koniecznymi do zrealizowania 
planowanego przedsięwzięcia. 
Z kolei na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia 
elektryczna zasilająca pompownie ścieków w ilości ok. 1500 kWh w ciągu roku. 
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Załącznik nr 2 do decyzji nr 
GK.IV.7624/10/09 z dni 15.06.2009r. 

 

 
 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 
 
 
Nazwa zadania: 
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim: budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzyków, Smarchowice Małe. 
 

1. Rodzaj, skala  i usytuowanie przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie obejmuje wyposaŜenie miejscowości Krzyków i Smarchowice Małe                           
w infrastrukturę techniczną umoŜliwiającą odbiór ścieków sanitarnych. 
Miejscowości te na dzień dzisiejszy nie posiadają zorganizowanego systemu 
kanalizacji sanitarnej, a powstające ścieki odprowadzane są do przydomowych 
zbiorników bezodpływowych i wywoŜone do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-pompowym o następujących głównych parametrach: 

• sieć grawitacyjna Ø 200 mm o długości ok. 3,4 km; 
• sieć ciśnieniowa (tłoczna) Ø 110 mm o długości ok. 4,2 km; 
• pompownie sieciowe – 2 kpl.  

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gmin Wilków 
(Krzyków) i Namysłów (Smarchowice Małe): 

• Krzyków – działki nr: 60/2; 51; 62; 61; 60/3; 40/1; 66; 40; 11/45; 11/47; 11/58; 
11/37; 11/24; 11/23; 11/22; 11/18; 11/14; 11/10; 11/1; 11/9; 10; 8/1; 52/4; 37; 
7; 6; 5; 31; 11/16; 11/17; 11/59; 14; 

• Smarchowice Małe – działki nr: 15; 16/2; 16/1; 17; 18/1; 18/2; 19; 20/2; 212; 
42; 43; 44; 211; 214; 95/1; 95/2; 96; 97; 215; 98; 217; 218; 224; 134; 206; 209; 
142; 225; 226; 219; 210; 220; 221; 306; 308; 296/1; 296/3. 

 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną. 

 Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania 
terenu. Tymczasowo nastąpi jedynie zajęcie terenu na czas budowy sieci 
kanalizacyjnej, a trwałego zajęcia terenu o powierzchni ok. 54 m2 wymagały będą 
jedynie przepompownie ścieków, stanowiącego obecnie nieuŜytki porośnięte trawą. 

 
3. Rodzaj technologii. 

Projektowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i słuŜy wyłącznie 
odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu miejscowości Krzyków i Smarchowice 
Małe do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie realizowana                         
w układzie grawitacyjno-pompowym. Trasy kanałów poprowadzone zostaną                       
w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. 
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Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur 
PCV/kamionkowych o średnicy 200 mm, łączonych na wcisk. Kanały tłoczne 
zaprojektowano z rur PE-HD o średnicy 110 mm. Uzbrojenie kanałów stanowić będą 
studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicach 1000-1500 mm                   
(w punktach węzłowych i skrzyŜowaniach) oraz z PP/PVC o średnicach 400-425 mm 
(w pozostałych przypadkach). 
Rurociągi kanalizacji układane będą na głębokości minimalnej 1,20 m metodą wykopu 
otwartego wąskoprzestrzennego umocnionego lub wykopu szerokoprzestrzennego.             
W wykopach otwartych kolektor układany będzie na podsypce piaskowej, 
zasypywany i zagęszczany warstwowo obsypką piaskową. Pozostała część wykopu 
zasypywana będzie gruntem rodzimym z odkładu przy wykopie, zagęszczanym 
warstwami. Pozostały nadmiar zostanie wywieziony transportem samochodowym na 
składowisko odpadów w Ziemiełowicach lub w miejsca niwelowania powierzchni 
terenu. Powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 
W miejscach, gdzie będzie to niezbędne, wykopy będą umocnione zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec 
ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie 
szerokości rowu, wywołać obraŜenia ciała pracowników lub opóźnienia 
prowadzonych prac, albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje, czy nawierzchnie dróg. 
Odpowiednie umocnienia ścian wykopów będą utrzymywane do czasu, gdy stan 
zaawansowania robót umoŜliwi ich usunięcie.  
Wykonanie wykopów skarpowanych będzie dozwolone wyłącznie w tych 
przypadkach, w których oddziaływanie wykopów na sąsiednie obiekty znajdzie się                 
w całości w obrębie placu budowy, bez wyrządzania szkód, naruszenia istniejących 
instalacji, konstrukcji lub innych własności oraz bez wywoływania kolizji z ruchem 
pieszym i kołowym, a takŜe gdy warunki gruntowo-wodne na to pozwolą.  
Wykopy zostaną zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 
oznakowane stosownymi znakami ostrzegawczymi i oświetleniem dla warunków 
dziennych i nocnych. 
Wykopy pod rurociągi wykonywane będą sprzętem mechanicznym, a w przypadku 
ograniczonego dostępu, bliskości innych instalacji lub z innych względów, ręcznie.  
Ze względu na prowadzenie części robót w ulicach oraz przy konieczności zachowania 
niezbędnego ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców oraz słuŜb publicznych, 
przewiduje się zastosowanie czołowej metody budowy kanalizacji, tzn. 
wykorzystywanie urobku wydobytego z wykopu bieŜącego do zasypki wykopu 
poprzedniego odcinka. NiezaleŜnie od powyŜszych rozwiązań, konieczny będzie 
częściowy wywóz i ponowny przywóz urobku na i z czasowego składowiska. 
Po ułoŜeniu rurociągów wykonana zostanie obsypka (materiałem sypkim 
pozbawionym grud i kamieni) przewodów i zasypka strefy niebezpiecznej                      
z odpowiednim zagęszczeniem zgodnie z instrukcją montaŜu producenta rur. 
Następnie wykop zasypany zostanie urobkiem pochodzącym z wykopu pod 
warunkiem jego przydatności i odpowiednio zagęszczony. Powierzchnia terenu 
zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 
Przy przekraczaniu przeszkód terenowych takich jak: linie kolejowe, duŜe cieki 
wodne, drogi powiatowe i wojewódzkie, będą miały zastosowanie metody 
bezwykopowe układania rurociągów. W przypadku zastosowania metody przecisku 
hydraulicznego rura przewodowa zostanie ułoŜona na płozach dystansowych, 
wewnątrz stalowej rury osłonowej. W przypadku zastosowania metody przewiertu 
sterowanego rurę osłonową stanowić będzie rura polietylenowa. 
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Odwodnienie wykopów będzie realizowane za pomocą zestawów igłofiltrowych, 
montowanych wewnątrz szczelnych umocnień ścian wykopów lub metodą 
pompowania powierzchniowego z dna wykopu. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów realizowane będzie tymczasowymi 
przewodami ciśnieniowymi, ułoŜonymi na powierzchni terenu. 
Tymczasowym odbiornikiem wód pochodzących z odwadniania będą rowy 
melioracyjne znajdujące się na danym obszarze lub istniejące kanały deszczowe. 
Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed zrzuceniem do odbiornika, będą 
przeprowadzone przez osadnik piasku, wykonany jako studnia z kręgów betonowych. 
W ramach przedsięwzięcia zastosowane zostaną pompownie ścieków niewymagające 
stałej obsługi, sterowane automatycznie i wyposaŜone w systemy ochronne dla 
bezobsługowych przepompowni ścieków oraz systemy transmisji danych 
umoŜliwiające zdalny monitoring pracy przepompowni ścieków. Sygnały 
monitorowanych pompowni zostaną doprowadzone do panelu operatorskiego 
znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Namysłowie. System ten będzie 
kompatybilny z funkcjonującym juŜ systemem monitoringu. Obudowa pompowni 
zostanie wykonana jako monolityczny zbiornik z polimerobetonu lub z prefabrykatów 
betonowych. Zastosowane zostaną pompy zanurzalne przeznaczone do pracy                        
w ściekach w wykonaniu przeciwwybuchowym. Armatura wewnątrz pompowni 
wykonana zostanie ze stali nierdzewnej i Ŝeliwa sferoidalnego malowanego 
proszkowo, zastosowane zostaną połączenia kołnierzowe. RównieŜ prowadnice 
rurowe do pomp wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Wszelkie elementy mocujące 
i złączne, łańcuchy, uchwyty będą wykonane ze stali nierdzewnej. Układ sterowania 
umoŜliwiać będzie podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Teren 
pompowni zostanie zagospodarowany. Przepompownie ścieków będą zasilane                    
w energię elektryczną z sieci energetycznej. 
 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 
Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nie planowano opracowywania innych 
wariantów przedsięwzięcia niŜ system grawitacyjno-pompowy, odprowadzający ścieki 
do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych rozpatrywany był wariant zerowy, tzn. 
wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, jednak nie został on 
zaakceptowany ze względu na pozostawienie stanu istniejącego, tj.: 

• utrzymania stanu zagroŜenia dla środowiska gruntowo-wodnego (wycieki                         
z istniejących zbiorników bezodpływowych); 

• utrzymania stanu zagroŜenia dla lokalnych wód powierzchniowych 
(niekontrolowane zrzuty ścieków nieoczyszczonych). 

 
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w szczególności rury 
kanalizacyjne Ø 110-200 mm o długości ok. 7,6 km, wraz ze studzienkami oraz 
wszelkimi niezbędnymi materiałami budowlanymi koniecznymi do zrealizowania 
planowanego przedsięwzięcia. 
Z kolei na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia 
elektryczna zasilająca pompownie ścieków w ilości ok. 1500 kWh w ciągu roku. 

 
 
 
 
 



 

 10

 
 
6. Rozwiązania chroniące środowisko. 

Realizacja inwestycji wpłynie na ograniczenie ilości ścieków przenikających do 
gruntu i wód gruntowych z nieszczelnych przydomowych zbiorników ścieków. 
 
W trakcie realizacji prac budowlanych oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
gruntowo-wodne będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe. Realizacja 
planowanych prac budowlanych liniowych nie będzie miała wpływu na wody 
powierzchniowe. 
W trakcie realizacji prac budowlanych wpływ inwestycji na wody gruntowe i grunty 
ograniczy się do zmian wynikających z konieczności wykonania liniowych robót 
ziemnych. Ewentualne prowadzenie odwodnienia wykopów moŜe skutkować 
chwilowym obniŜeniem lustra wód gruntowych, które po zakończeniu prac powinno 
wrócić do stanu pierwotnego. Krótkotrwała, lokalna zmiana warunków 
hydrodynamicznych nie będzie miała wpływu na jakość wód gruntowych.  
Miejsca czasowego składania materiałów, po zakończeniu robót, zostaną 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wzrośnie ochrona wód powierzchniowych                  
i środowiska gruntowo-wodnego poprzez zwiększenie zasięgu kanalizacji zbiorczej                 
i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Zaproponowane rozwiązania technologiczne, połączone z właściwym wykonaniem 
robót, powinny zapewnić odpowiednią szczelność systemu. 

Rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji zmniejszy emisje do gruntu i wód 
podziemnych nieoczyszczonych ścieków poprzez ograniczenie zjawiska eksfitracji 
ścieków oraz likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych (szamb), tym 
samym planowana inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska gruntowo-
wodnego. Jedynie sytuacje awaryjne na sieci (rozszczelnienie) mogą stwarzać 
zagroŜenie dla środowiska. 

W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów 
budowlanych, przede wszystkim opakowania po materiałach budowlanych, resztki 
materiałów budowlanych, papier i tworzywa sztuczne oraz odpady komunalne. 
Właściwa organizacja placów budowy, uwzględniająca konieczność uzyskania 
odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie odpadów oraz lokalizację miejsc 
magazynowania odpadów, powinna zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami. 
Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio 
magazynowane, a następnie sukcesywnie wywoŜone przez uprawnione do tego 
podmioty. 
Eksploatacja sieci nie będzie generalnie związana z wytwarzaniem odpadów (poza 
okresowym czyszczeniem kanalizacji) i gospodarka odpadami nie będzie miała 
wpływu na stan gleb czy środowisko gruntowe w miejscu składowania odpadów. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie budowy na stan powietrza atmosferycznego 
będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe. 

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciąŜliwości typowe dla placów budów małej    
i średniej wielkości, spowodowane pracą maszyn budowlanych, zwiększonym 
natęŜeniem ruchu pojazdów i wykonawstwem robót ziemnych. Emitowane będą 
zanieczyszczenia gazowe (wchodzące w skład spalin emitowanych przez silniki 
spalinowe pojazdów i maszyn roboczych) i pyły. Emisja zachodzić będzie                            
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w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zaleŜeć będzie od czasu 
pracy urządzeń.  
Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac (prace prowadzone odcinkami robót) 
moŜna stwierdzić, Ŝe emisja zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje istotnych 
zmian w stanie powietrza. 

W celu zredukowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, prace budowlane 
prowadzone będą przy uŜyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. 
Ograniczona będzie jednoczesność ich pracy, a na czas postoju silniki będą wyłączane. 
Oddziaływanie na środowisko oraz mieszkańców, wynikające z pracy maszyn 
budowlanych, będzie ograniczało się jedynie do okresu trwania budowy na danym 
odcinku robót. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczony zostanie wpływ na stan 
zanieczyszczenia powietrza. 

Przy załoŜeniu prawidłowego wykonania sieci kanalizacyjnej, eksploatacja tych 
obiektów, jak równieŜ współpracujących z nimi pompowniami ścieków, nie powinna 
negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego. Zaproponowane 
rozwiązania technologiczne przepompowni ścieków będą ograniczać do minimum 
moŜliwość emisji odorów do otoczenia. 

Projektowane przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnią ziemi wykonane 
będą z odpowiednich materiałów odpornych na oddziaływanie chemiczne, termiczne            
i obciąŜenia statyczne oraz zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. W zasadzie negatywne oddziaływanie na środowisko ograniczy się 
jedynie do sytuacji awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, jednak zastosowane 
rozwiązania techniczno-materiałowe oraz monitoring operacyjny sieci powinien 
skutecznie ograniczyć ilość występujących awarii.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe budowa nowych sieci kanalizacyjnych zmniejszy nasilenie 
ruchu wozów asenizacyjnych, obsługujących tereny nieskanalizowane. Zmniejszeniu 
ulegną więc zarówno emisje powstające podczas spalania paliw w silnikach 
spalinowych, jak równieŜ emisje substancji złowonnych i biologicznie czynnych 
podczas opróŜniania szamb. 

 
Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu będzie bezpośrednie, 
chwilowe i krótkotrwałe. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga pracy sprzętu budowlanego, co spowoduje 
czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny. Poziom hałasu podczas pracy tego 
typu sprzętu (traktowanego jako źródła punktowe) wynosi 85-95 dB(A) w odległości 
1-2 m od maszyny. UciąŜliwości akustyczne związane z okresem budowy będą 
krótkotrwałe i odwracalne oraz ograniczone terytorialnie do danego frontu robót. 
Emisja hałasu występować będzie jedynie w godzinach pracy, aczkolwiek nie moŜna 
wykluczyć potrzeby prowadzenia prac równieŜ poza tymi godzinami. 

W celu zredukowania emisji hałasu, prace budowlane prowadzone będą przy uŜyciu 
maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Ograniczona będzie 
jednoczesność ich pracy, a na czas postoju silniki będą wyłączane. Maszyny emitujące 
hałas o duŜym natęŜeniu uŜytkowane będą tylko w ciągu dnia, a czas ich pracy będzie 
maksymalnie skrócony. Oddziaływanie na środowisko oraz mieszkańców, wynikające 
z pracy maszyn budowlanych, będzie ograniczało się jedynie do okresu trwania 
budowy na danym odcinku robót. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczony zostanie negatywny wpływ na 
klimat akustyczny otoczenia. 
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W projektowanych systemach kanalizacji przewiduje się zastosowanie pompowni 
podziemnych, z pompami zatapialnymi, które nie powodują niekorzystnego 
oddziaływania, spowodowanego emisją hałasu do środowiska. 
Głównym źródłem hałasu jest ruch drogowy. Realizacja inwestycji w niewielkim 
stopni przyczyni się do zmniejszenia jego nasilenia poprzez ograniczenie potrzeby 
obsługi zbiorników wybieralnych (szamb) przez wozy asenizacyjne. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na faunę i florę dotyczy jedynie planowanych 
inwestycji liniowych. Będzie to oddziaływania bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe. 

Przedsięwzięcie naleŜy oceniać jako działanie słuŜące ochronie walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych. Niemniej na etapie budowy wystąpią pewne 
uciąŜliwości, które będą typowe dla małych budów: hałas, emisje pyłów i spalin, 
obecność ludzka. 

Prace prowadzone będą na terenach przekształconych antropogenicznie i będą miały 
znikomy wpływ na lokalną florę i faunę. Istotniejszego oddziaływania moŜna 
oczekiwać przy układaniu odcinków kolektorów przesyłowych, które poprowadzone 
będą częściowo w terenach pozbawionych zabudowy. Negatywne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko ograniczone będzie jednak do najbliŜszej okolicy 
istniejących dróg publicznych. Oddziaływania te będą lokalne o nieznacznym 
nasileniu. Prace ziemne i budowlane prowadzone odcinkami w pasie drogowym nie 
będą stanowiły znaczącego zagroŜenia dla zbiorowisk roślinnych. Jednak w kaŜdym            
z przypadków, w rozwiązaniach projektowych, przy tyczeniu tras naleŜy załoŜyć 
maksymalne unikanie wycinki drzew i krzewów. Choć z powodu konieczności 
zastosowania regularnego układu projektowanych przewodów nie wyklucza się 
konieczności wycinki części krzewów lub niektórych egzemplarzy zieleni wysokiej. 
Wszelkie kolizje z drzewami i krzewami rozwaŜane będą indywidualne, a wycinka 
drzew i krzewów wymagała będzie uzyskania stosowanych zezwoleń. 

Po zakończeniu robót na odcinkach, gdzie rurociągi nie będą ułoŜone w pasach ruchu 
czy gruntach nieutwardzonych, grunt rodzimy zostanie zagęszczony, a szata roślinna 
przywrócona do stanu naturalnego, tj. obsianie trawą, nasadzenia krzewów czy drzew. 

Nie planuje się realizacji inwestycji na terenach sklasyfikowanych jako obszary 
chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Eksploatacja sieci kanalizacyjnych nie będzie miała zatem ujemnego wpływu na świat 
zwierzęcy i roślinny. 

 

Ze względu na skalę inwestycji, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 
miała istotnego wpływu na pozostałe elementy środowiska, takie jak klimat, czy 
dostępność do złóŜ kopalin. Wykonawcy jedynie wykonają odpowiednie 
zabezpieczenia w miejscu ewentualnych skrzyŜowań przewodów z gazociągami                    
i ropociągami, wg wymagań słuŜb eksploatujących kopaliny. 

Zakryte przewody kanalizacyjne, jak równieŜ nowoczesne, podziemne bezskratkowe 
pompownie ścieków nie stają się elementem wizualnym krajobrazu. 

 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wzrośnie 
ochrona środowiska poprzez zwiększenie zasięgu kanalizacji zbiorczej                            
i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych. 
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7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 
Przewidywana ilość ścieków sanitarnych odprowadzana docelowo do oczyszczalni 
ścieków w Namysłowie z terenu przedsięwzięcia wyniesie ok. 77,0 m3/d. 
W ramach przedsięwzięcia paluje się zainstalować 2 pompownie ścieków                               
z zasileniem, wyposaŜone po 2 zanurzalne (1+1) o łącznej mocy ok. 19,5 kW                      
i zapotrzebowaniu na energię elektryczną w ilości ok. 1500 kWh w ciągu roku. 

 
8.  MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 
 Nie dotyczy. 
 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       

o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 
W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające 
ochronie. 
 

 


