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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 
 
 Nazwa zadania: 
 

Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim –  

            budowa kanalizacji deszczowej w miejscowościach  Smarchowice Wielkie                    
w ciągu drogi krajowej DK39 

1. Rodzaj, skala  i usytuowanie przedsięwzięcia. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej we wsi  Smarchowice 
Wielkie w gminie Namysłów i odprowadzenie ścieków deszczowych z pasa drogi 
krajowej nr DK 39. 
Realizacja przedsięwzięcia  wiąże się z budową kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach 
Wielkich oraz z planowaną przebudową drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe 
Smarchowice- Smarchowice Wielkie-Namysłów. 
Kanały sanitarne i kanały deszczowe w pasie drogi krajowej nr 39  w obszarze 
zabudowanym wsi  Smarchowice Wielkie wykonane zostaną jednocześnie,  w jednym 
wykopie, w miejscu istniejącego rowu przydrożnego.  
Odbiornikami oczyszczonych ścieków deszczowych będą lokalne rów melioracyjny RM 
oraz ziemia. 
Celem podczyszczenia ścieków deszczowych z piasku i zawiesiny  przed ich 
odprowadzeniem do rowu R-M ze zlewni W1 projektuje się separator piasku  prostokątny 
o wymiarach 5,6 x2,2 m. 
Ścieki deszczowe ze zlewni W2 będą podczyszczane w separatorze o wymiarach              
7,0 x 1,9 m i odprowadzane do ziemi poprzez skrzynie rozsączające   o wymiarach  
28,0 x 8,8 m 
Ścieki deszczowe ze zlewni W3  będą podczyszczane w separatorze typu BS                  o 
przekroju kołowym o średnicach D=2,5m.  i odprowadzane do ziemi poprzez skrzynie 
rozsączające   o wymiarach 41,6 x 4,0 m. 
Wylot do rowu R-M projektuje się jako betonowy, prefabrykowany, z umocnieniem dna 
rowu płytkami betonowymi. Dla zmniejszenia skutków wypływającej strugi wody                      
z wylotu, rów melioracyjny zostanie poddany renowacji poprzez: pogłębienie                     
i oczyszczenie na wskazanych odcinkach oraz umocnione płytkami lub zabrukiem.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy 
Namysłów  na działkach : 
 
Obręb:  Smarchowice Wielkie, arkusz 1,   

nr działek: 351, 355, 60/1,  168/2,   

 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także 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  kanalizacji deszczowej. 



  

Trwałego zajęcia terenu  wymagały będą jedynie  separatory piasku i skrzynie 
rozsączjące. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 450 m2 
Na terenie wsi  Smarchowice Wielkie w pasie drogi krajowej DK39 występuje jezdnia            
o nawierzchni asfaltowej oraz pobocza z rowami (bruzdami) odwadniającymi. 
Na terenie występują linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne, telekomunika-
cyjne telekomunikacyjne oraz sieć wodociągowa. Wzdłuż drogi zaprojektowano              
w  2009 r.  kanalizację sanitarną. W miejscach przejść rowów melioracyjnych pod 
drogami występują przepusty drogowe. 

 
3.   Rodzaj technologii. 

 
Projektowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i służy wyłącznie 
odprowadzeniu ścieków deszczowych z terenu objętego przedsięwzięciem do rowów            
i gruntu po ich podczyszczeniu w separatorach.  
Ze względu na ukształtowanie terenu projektowana kanalizacja będzie realizowana                         
w układzie grawitacyjnym. Trasy kanałów poprowadzone zostaną w dostosowaniu do 
istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. 
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonane będą z rur                     
PVC-U  o średnicy 0,2-0,4 m, łączonych na wcisk. Uzbrojenie kanałów stanowić będą 
studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych typu BS. 
Rurociągi kanalizacji układane będą na głębokościach H 1,10 – 2,20 m metodą wykopu 
otwartego wąskoprzestrzennego umocnionego lub wykopu szerokoprzestrzennego.           
W wykopach otwartych kanały deszczowe układane będą na podsypce piaskowej, 
zasypywane  i zagęszczane warstwowo obsypką piaskową. Pozostała część wykopu 
zasypywana będzie gruntem rodzimym   z odkładu przy wykopie, zagęszczanym 
warstwami. Nadmiar zostanie wywieziony transportem samochodowym na składowisko 
odpadów w Ziemiełowicach lub w miejsca niwelowania powierzchni terenu. 
Kanalizację projektuje się wraz ze studniami rewizyjnymi, do których w trakcie 
modernizacji drogi DK39 na terenie w/w wsi zostaną włączone przykanaliki od wpustów 
deszczowych ulicznych.  
Po wykonaniu kanału ulicznego wraz ze studzienkami i włazami, w okresie 
przejściowym wody deszczowe z pasa jezdni zostaną skierowane do bruzdy (rowu 
chłonnego, przydrożnego) o głębokości ok. 80 cm. 
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  obrażenia 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 umożliwi 
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 także 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 służb publicznych, 
przewiduje się zastosowanie czołowej metody budowy kanalizacji, tzn. wykorzystywanie 
urobku wydobytego z wykopu bieżącego do zasypki wykopu poprzedniego odcinka.  
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, ułożonymi na powierzchni terenu. 
Tymczasowym odbiornikiem wód pochodzących z odwadniania będą rowy melioracyjne 
znajdujące się na danym obszarze. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed 
zrzuceniem do odbiornika, będą przeprowadzone przez osadnik piasku, wykonany jako 
studnia z kręgów betonowych. 
 
4.   Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

 
Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nie planowano opracowywania innych 
wariantów przedsięwzięcia niż system grawitacyjny odprowadzający ścieki deszczowe 
do rowów melioracyjnych. 
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, co spowodowałoby 
utrzymywanie stanu zagrożenia dla lokalnych wód powierzchniowych (niekontrolowane 
zrzuty ścieków nieoczyszczonych). 

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

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane: 
• woda do zapraw betonowych i płukania sieci w ilości ok. 2,5 m3 na km sieci; 
• rury kanalizacyjne Ø 0,3-0,5 mm o długości 2650 m, wraz ze studzienkami oraz 

wszelkimi niezbędnymi materiałami budowlanymi koniecznymi do zrealizowania 
planowanego przedsięwzięcia; 

• paliwa do maszyn i urządzeń w ilości ok. 9 litrów na motogodzinę. 
 

6.  Rozwiązania chroniące środowisko. 
 

Realizacja inwestycji wpłynie na ograniczenie ilości nieczyszczonych ścieków 
deszczowych przenikających do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych            
z utwardzonej nawierzchni drogi krajowej nr 39 w na odcinku ok. 2650 m. 
Przyjęte do realizacji rozwiązanie w postaci ułożenia kanału sanitarnego i deszczowego 
w jednym wykopie znacznie ograniczają ingerencję  w środowisko jak również ma 
wpływ na zmniejszenie zużycia paliw i energii  w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nie będzie miała ujemnego wpływu na świat 
zwierzęcy i roślinny. Przedsięwzięcie należy oceniać jako działanie służące ochronie 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 
Ze względu na skalę inwestycji, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 
miała istotnego wpływu na pozostałe elementy środowiska, takie jak klimat, czy 
dostępność do złóż kopalin. 



  

Podsumowując, realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na środowisko gruntowo-
wodne oraz emisje do atmosfery poprzez  zapewnienie właściwego poziomu 
oczyszczania ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi krajowej nr 39. 
Bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
będzie występowało jedynie na etapie samej jego realizacji.  W celu jak największego 
jego ograniczenia przewiduje się: 

• zaproponować rozwiązania technologiczne i wykonawstwo robót zapewniające 
odpowiednią szczelność systemu; 

• wykonać projektowane przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnią 
ziemi z odpowiednich materiałów odpornych na oddziaływanie chemiczne, 
termiczne i obciążenia statyczne oraz odpowiednio zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi; 

• tyczyć trasy rurociągów przy założeniu maksymalnego unikania wycinki drzew i 
krzewów, indywidualnie rozważać wszelkie kolizje z drzewami  i krzewami, a 
ewentualną wycinkę prowadzić jedynie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń 
oraz poza sezonem lęgowym ptaków i poza sezonem wegetacyjnym roślin; 

• wykorzystać nadmiar mas ziemnych i warstwę humusową do odtworzenia i 
kształtowania powierzchni terenu; 

• wysiewać i wysadzać jedynie rodzime gatunki roślin w celu przywrócenia szaty 
roślinnej do stanu pierwotnego; 

• zagęszczać grunt rodzimy i przywrócić szatę roślinną do stanu pierwotnego 
poprzez obsianie trawą oraz nasadzenie drzew i krzewów; 

• prace budowlane prowadzić przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym 
stanie technicznym, ograniczać jednoczesność ich pracy, na czas postoju 
wyłączać silniki, a maszyny emitujące hałas o dużym natężeniu użytkować tylko 
w ciągu dnia i czas ich pracy maksymalnie skracać; 

• odpowiednio magazynować i sukcesywnie wywozić (przez uprawnione 
podmioty) powstające odpady budowlane, zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami w 
zakresie gospodarki odpadami; 

• miejsca czasowego składania materiałów, po zakończeniu robót, doprowadzić do 
ich pierwotnego stanu. 

 
7.  Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji  
        lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

 
Projektowana ilość  podczyszczonych ścieków deszczowych z drogi krajowej  nr 39 
odprowadzana  do wód powierzchniowych  będzie zależna od wielkości opadów.  Na 
terenie zabudowanym drogi krajowej nr 39 we wsi Smarchowice Wielkie wydzielono 
trzy zlewnie ścieków deszczowych:  Obliczeniowe maksymalne ilości ścieków 
deszczowych z poszczególnych zlewni  są następujące : 
 - wylot W1 Qmax =  115 dm3/s 
 - wylot W2 Qmax =  145 dm3/s 
 - wylot W3 Qmax =  106 dm3/s 

 
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

          Przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie transgranicznie oddziaływało na środowisko. 
 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

 



  

Budowa kanalizacji deszczowej w  Smarchowicach  Wielkich, prowadzona będzie poza 
obszarem chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie”, ustanowionego 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.  
Nie planuje się realizacji inwestycji na terenach sklasyfikowanych jako obszary 
chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.   
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia  
 

 

Lp wyszczególnienie Jedn. ilość 
1 2 3 4 

1.1 Kanał deszczowy KD1, ø0,4,  ø0,3m m 732 
 - separator SP1, V=21,5m3 szt 1 
 - wylot W1 do rowu R-M,  ø0,4m 

- umocnienie dna i skarp rowu ,  
szt 
m 

1 
15 

 - renowacja rowu melioracyjnego  m 100 
1.2 Kanał deszczowy KD2, ø0,5, ø0,4, ø0,3m  m 1 063 

 - separator SP2, V=20,3m3 szt 1 
 - skrzynia rozsączająca SR1, V= 325m3 szt 1 

1.3 Kanał deszczowy KD3, ø0,4, ø0,3m m 853 
 - separator SP3, V=13,2m3 szt 1 
 - skrzynia rozsączająca V= 220m3 szt 1 

 Razem kanały kryte w Smarchowicach Wielkich m 2 648 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


