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1. Cel i zakres opracowania skala   
Celem niniejszego opracowania jest zestawienie informacji o planowanym przedsięwzięciu 

polegającym na modernizacji ujęcia wody „PODEDWÓRZE’ wraz ze stacją wodociągową w 
miejscowości Opole na działkach nr ew. 40/1 i 41/1 oraz budowie sieci wodociągowej w m. Mosty   
Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski, Województwo Lubelskie. 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z 

późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn zm.) planowane 
przedsięwzięcie  zalicza do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko – § 3 ust. 1 pkt. 
70 w/w rozporządzenia, tj.: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód 
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę” oraz § 3 ust. 1 pkt. 68 w/w 
rozporządzenia, tj.: „Rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody 
wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów 
wodociągowych rozdzielczych”. 

 
Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej wynika z Ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz. 1235). 

Zgodnie z wymogami określonymi przez art. 3 ust. 1 pkt. 5 w/w Ustawy,  powyższa karta 
informacyjna zawiera następujące dane: 
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną, 
3) rodzaj technologii, 
4) ewentualne warianty przedsięwzięcia, 
5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
6) rozwiązania chroniące środowisko, 
7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie 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. 
 
W niniejszej karcie informacyjnej zawarto opis rozpatrywanego przedsięwzięcia 

uwzględniający wszystkie w/w zagadnienia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 63 ust.1 Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2013r., poz. 1235). 

2. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę w Gminie Podedwórze i Jabłoń” jest modernizacja ujęcia wody wraz ze  
stacją wodociągową w miejscowości Opole oraz budowa sieci wodociągowej w m. Mosty, Gmina 
Podedwórze, Powiat Parczewski, Województwo Lubelskie. 
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Ze względu na odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami  wystąpiła potrzeba 
podzielenia inwestycji na zadania związane z lokalizacją i zasięgiem poszczególnych inwestycji: 

- Przebudowa gminnego ujęcia wody „PODEDWÓRZE” zlokalizowanego w m. Opole, na 
działkach nr ewid. 40/1 i 41/1 (obręb ewidencyjny Opole); 
-   Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 2/2, 3, 4/1, 4/2, 27, 28, 29, 30, 152 

(obręb ewid. Mosty), 

2.1. Modernizacja ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody „PODEDWÓRZE”  
Planowany do przebudowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Opole, na działkach 

nr geod. 40/1 i 41/1. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony, wykonany w technologii 
tradycyjnej, murowanej. Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociągowej. 

Zakres modernizacji ujęcia wody „PODEDWÓRZE” obejmuje modernizację budynku stacji 
(remont okładzin i tynków wewnętrznych oraz posadzek, zmiany instalacji wewnętrznych  
i zewnętrznych, modernizację chlorowni) oraz studni ujmujących wodę i drogi dojazdowej oraz 
modernizację technologii wraz z wymianą rurociągów technologicznych oraz zmianę 
zagospodarowania działki i obiektów towarzyszących. 

Na terenie stacji znajdują się obiekty budowlane: 
 budynek stacji wodociągowej (przedmiotowy), 
 dwie studnie głębinowe, 
 zbiornik wyrównawczy, 
 napowietrzna linia energetyczna 
 sieć wodociągowa 
 sieć kanalizacji sanitarnej 

Projektowana modernizacja ma na celu dostosowanie budynku do wymogów związanych 
z projektowaną zmianą urządzeń technologicznych stacji. Stan budynku określono, jako dobry, 
budynek nadaje się do projektowanej modernizacji. Przewiduje się, wymianę posadzek i podłóg, 
wymianę stolarki drzwiowej – w szczególności wrót stalowych. Planuje się odmalowanie 
pomieszczeń, ułożenie glazury w pomieszczeniach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
Po modernizacji przeznaczenie budynku nie ulega zmianie – będzie służył do celów stacji 
wodociągowej. 

Zakres robót wg kolejności realizacji: 
 demontaż urządzeń,  
 wstawienie urządzeń do budynku 
 przemurowanie otworów 
 wstawienie drzwi 
 wykonanie instalacji elektrycznej  
 wykonanie instalacji wod-kan. i grzewczej. 
 wykonanie instalacji technologicznej – wg części technologicznej opracowania 
 utwardzenie kostką dojścia do budynku i zewnętrznych urządzeń ( obiektów ) 

technologicznych, wykonanie opaski wokół budynku 
Modernizacja technologii obejmuje poszczególne elementy związane z procesem 

ujmowania i uzdatniania wody: studnie (2 szt.), zbiornik wyrównawczy ( 1 kpl. ), odstojnik 
popłuczyn ( 1 szt.) sieci zewnętrzne ( 1 kpl. ), instalacje technologiczne uzdatniania wody 
wewnętrzne ( 1 kpl. ). Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie budynku do wymogów 
związanych z projektowaną zmianą urządzeń technologicznych.  

Ujęcie wody „PODEDWÓRZE” składa się z dwóch studni położonych bezpośrednio w 
sąsiedztwie budynku na terenie ogrodzonym, z orurowaniem i filtrami, w typowej obudowie, o 
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wydajności łącznej: Q = 400 m3/d. Ujęcie pobiera wodę w ilości do 400 m3/d ( pozwolenie wodno-
prawne). 

Zakres robót dla poszczególnych urządzeń: 
 odnowienie studni SW1 
 odnowienie studni SW2 
 zbiornik wyrównawczy – wybudowanie nowego o pojemności 150 m3 w miejsce istniejących 

trzech stalowych o pojemności 3 x 50m3=150m3, który zostaną zdemontowane z uwagi na ich 
zły stan techniczny. 

 instalacja filtrów ciśnieniowych wraz z instalacją napowietrzania wody  
 odnowienie odstojnika popłuczyn 
 instalacja chloratorów wraz i instalacją do przygotowania i dozowania środka dezynfekującego  
 instalacja sprężarki, urządzeń pomiarowych i sterowniczych 
 wykonanie sieci zewnętrznych związanych z modernizowaną technologią ( 1 kpl.).  
 wykonanie zestawu ogniw fotowoltaicznych o mocy 2,0 kW, które pozwolą na oszczędności w 

kosztach eksploatacyjnych ( koszt energii elektrycznej )  
Zastosowane rozwiązanie jest zgodne z wytycznymi projektowania stacji uzdatniania wody, 

które zalecają stosowanie urządzeń prostych w obsłudze. Konstrukcja urządzeń przewidzianych 
projekcie  zapewnia łatwą obsługę. Prostota układu zapewniającego wymagany prawnie poziom 
uzdatniania wody oraz łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji są nadrzędnymi wymaganiami 
wg., których powinno się dokonywać oceny stacji uzdatniania wody.   

2.2. Sieć wodociągowa  

Budowa sieci wodociągowej projektowana jest na odcinkach o łącznej długości ok., 812 m. 
na działkach nr ewid. 2/2, 3, 4/1, 4/2, 27, 28, 29, 30, 152 (Obręb ewid. Mosty), 

Doprowadzenie wody do budowli i budynków (głownie mieszkalnych, jednorodzinnych), w 
następującym zakresie: sieć wodociągowa z rur DN 100mm (PCV 110 x 4,2mm) ciśnieniowych do 
wody, kielichowych, wg PN-89/C-89200, na ciśnienie p = 1MPa, łączonych na uszczelki gumowe, 
usuwanie powietrza z sieci oraz jej płukanie odbywać się będzie poprzez projektowane hydranty 
p.poż. nadziemne, rozmieszczone w terenach zabudowanych w odległości 100 – 150 m, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, węzły z kształtek z żeliwa sferoidalnego, 
kołnierzowych i z kielichami dla rur PVC.  

Uzbrojenie (zasuwy, hydranty) zlokalizowano poza działkami prywatnymi, ogrodzeniami, w 
miejscach łatwo dostępnych. Ciśnienie robocze w sieci od 0,28 do 0,45 MPa. Zastosowano 
materiały, armaturę i urządzenia na ciśnienie min. 1 MPa. Istniejące obiekty budowlane: droga 
gminna, , tereny wykorzystywane rolniczo. Teren uzbrojony w sieć energetyczną i telefoniczną.  

Projekt sieci wodociągowej umożliwia budowę przyłączy do istniejących i projektowanych 
budynków mieszkalnych z uwzględnieniem wymogów dostawy wody w warunkach specjalnych i 
zaopatrzenia przeciwpożarowego. Sieć zaprojektowano w oparciu o istniejącą na terenie m. Mosty 
sieć wodociągową zasilaną z ujęcia wody i stacji wodociągowej „PODEDWÓRZE”. 

Charakterystyka sieci:  
 Ciśnienie robocze w sieci od 0,28 do 0,45 MPa 
 PCV  Ø110  -  812,00 m  
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3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą 
roślinną:  

3.1. Modernizacja ujęcia wody „PODEDWÓRZE” ze stacją uzdatniania wody  
Planowany do przebudowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Opole, na działce nr 

geod. 40/1 i 41/1. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony, wykonany w technologii 
tradycyjnej, murowanej. Obiekt przeznaczony jest na cel stacji wodociągowej.  

Posesja pokryta jest trawnikiem. Na granicy posesji rosną drzewa liściaste. Zakres 
przebudowy ujęcia nie wymaga wycinki drzew. Uszkodzony podczas realizacji przebudowy 
trawnik zostanie odtworzony. 

Dane techniczne ujęcia (wg Dokumentacji technicznej): 
 

Parametr Stan przed przebudową Stan po przebudowie 
 Powierzchnia zabudowy  
 Powierzchnia użytkowa  
 Kubatura   
 Wysokość budynku   
 Kategoria zagrożenia ludzi  
 Kategoria geotechniczna obiektu  
 Poziom wód gruntowych  
 

312, 70 m2

263, 80 m2 

1 427, 00 m3 

3, 90 m 

PM 

I 

poniżej posadowienia 
fundamentów 

312, 70 m2

263, 80 m2 

1 427, 00 m3 

3, 90 m 

PM
I

poniżej posadowienia 
fundamentów 

3.2. Sieć wodociągowa,  

Projektowana sieć ma swój przebieg w po działkach prywatnych. Warunki inżynierskie są 
mało skomplikowane i proste. W świetle rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i 
administracji z dnia 24.09.1998 r. projektowaną budowę należy zaliczyć do drugiej kategorii 
geotechnicznej. A zatem grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów. 

W miejscowości, której projekt będzie realizowany występują gleby chronione zgodnie z 
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na trasie planowanych do wykonania sieci występuje 
infrastruktura drogowa, telefon, energia elektryczna.  

Trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego lub w 
pasie drogowym. Dostępność komunikacyjna do projektowanej trasy sieci jest zapewniona 
urządzoną drogą powiatową.  

Dla planowanej lokalizacji sieci istnieje konieczność: 
1. uzyskiwania zgód na umieszczenie obiektów w działkach osób prywatnych oraz w pasie 

drogowym w  trybie decyzji od Zarządcy Drogi  
2. uzyskania na późniejszym etapie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i prowadzenia robót 

w pasie drogowym – dotyczy drogi powiatowej, 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:  
 

Nie przewiduje się innego wariantu przedsięwzięcia niż przedstawiony. 
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5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii:  

Racjonalizacja rozwiązań technologicznych idzie w kierunku zmniejszenia pracochłonności 
pracy, zmniejszenia masy konstrukcji nośnych, zmniejszenia energochłonności i 
transportochłonności, wykorzystania miejscowych materiałów, ograniczenia w stosowaniu ciężkich 
maszyn budowlanych. A zatem, elementy ekonomiki wywierają szczególny wpływ na rozwiązania 
materiałowo-konstrukcyjne.  

Wykonanie robót ziemnych, instalacyjnych realizowane będzie wg poniższych warunków: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych; 
2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm), co do jakości; 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną; 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni, na własny koszt, potrzebne 
oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości stosowanych 
przez Wykonawcę materiałów na terenie budowy a także sprawdzenia ilości zużytych 
materiałów. 

Opis wykonania niezbędnych czynności, ,dostaw materiałów, i zamawianych usług: 
 Ułożenie przewodów kanalizacyjnych w wykopach otwartych z rur PVC kielichowych 

łączonych na uszczelki, wykonanie prób –  dostarczenie materiałów maszyn i usług zapewnia 
wykonawca według warunków jw. 

 Wykonanie zasilania pompowni, wykonanie tras przewodów i ich ułożenie, montaż elementów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST –  dostarczenie materiałów maszyn i usług 
zapewnia wykonawca według warunków jw. 

 Wykonanie elementów dróg i ulic uprzednio rozebranych – odtworzenie nawierzchni –  
dostarczenie materiałów maszyn i usług zapewnia wykonawca według warunków jw.  

 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i 
górnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm, podsypki 
cementowo – piaskowej o grubości 4 cm, ułożenie kostki brukowej betonowej – dostarczenie 
materiałów maszyn i usług zapewnia wykonawca według warunków jw. 

 Potrzebny sprzęt konieczny do wykonania robót, do zapewnienia przez Wykonawcę.  
Sprawdzanie zgodności wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i drogowych co do 

zgodności z SST – sprawdzanie zgodności jest obowiązkiem Inspektora Nadzoru. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko  
Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewidziano wprowadzenia szczególnych środków 

łagodzących mających na celu ograniczenie ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w 
związku z tym, że wpływ przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia środowiska jest znikomy. 

Wykonawcy planowanej inwestycji zobowiązani będą do stosowania rozwiązań służących 
ochronie poszczególnych komponentów środowiska: 
 zainstalowanie nowoczesnych, wysokosprawnych urządzeń, niewymagających częstych 

napraw, 
 stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wysokiej jakości, mało podatnych na 

awarie lub uszkodzenia, 
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 zapewnienie efektywnego wykorzystania energii oraz racjonalne zużycie wody, surowców i 
materiałów eksploatacyjnych, 

 zastosowanie „ekologicznych” źródeł energii – prądu elektrycznego, gazu ziemnego, 
 przeznaczenie wytwarzanych odpadów w pierwszej kolejności do powtórnego przetworzenia, a 

do składowania kierowanie jedynie takich, które nie stanowią cennego surowca wtórnego, 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:  

Z etapem budowy związana będzie głównie emisja hałasu do środowiska i emisja 
zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy maszyn. Przedmiotowa inwestycja będzie miała 
charakter punktowy dla modernizacji ujęcia wody ze stacją wodociągową.  

Na etapie realizacji mogą wystąpić zagrożenia związane z prowadzonymi pracami 
budowlanymi, tj.: 
 naruszenie wierzchnich warstw gleby w związku z wykopami ziemnymi, 
 emisja niezorganizowana pyłów w związku z dojazdem koparki i samochodów dostarczających 

materiały budowlane, 
 emisja hałasu w związku z pracą koparki i dojazdem samochodów dostarczających materiały 

budowlane, 
 skażenie powierzchni ziemi i gleby spowodowane wyciekiem olejów i substancji 

ropopochodnych. 
Głębokie wykopy pod rurociągi mogą stanowić pułapkę dla wielu gatunków bezkręgowców, 

płazów, gadów oraz gatunków gryzoni i owadożernych, które mogą wpadać tam przypadkowo, inne 
w poszukiwaniu schronienia (płazy) lub pokarmu (owadożerne). Składowanie materiałów pędnych, 
odpadów, czasowe bazy transportowe itp. może wprowadzać na obszar inwestycji nieuniknione 
zanieczyszczenia ropopochodne, smołowe itp. Ruch pojazdów i hałas spowodowany użyciem 
ciężkiego sprzętu powodować może wypłoszenie ptaków gniazdujących w pobliżu prowadzonej 
inwestycji. Środki transportu oraz maszyny budowlane powodować może nieświadome zabijanie 
przemieszczających się płazów, szczególnie kiedy odbywają one wędrówki godowe. 

Odpowiednia organizacja zaplecza placu budowy pozwoli na ograniczenie niekorzystnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zwłaszcza w przypadku możliwości skażenia gleb i 
wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi.  Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez 
ścisłe przestrzeganie reżimów obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych stosowanych podczas 
realizacji inwestycji. 

7.1. Emisja zanieczyszczeń do wód:  
Okres budowy będzie w sposób minimalny wpływał na stan wód powierzchniowych i 

podziemnych. Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien być wyposażony w 
przewoźny pawilon socjalno-biurowy i urządzenia sanitarne bezodpływowe do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb fizjologicznych. Pozostałe czynności związane z higieną osobistą 
pracowników odbywać się będzie w miejscu ich zakwaterowania. 

Podczas budowy powstawać będą ścieki i odpady bytowe oraz niewielka ilość ścieków 
technologicznych. Ścieki powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do 
oczyszczalni.  

Składowanie materiałów pędnych, odpadków, czasowe bazy transportowe powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wprowadzenie na obszar inwestycji zanieczyszczeń 
ropopochodnych. 
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Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcia na wody podziemne jest związane z 
mogącymi zaistnieć do wykonania pracami odwodnienia wykopów oraz wynika z możliwości 
zaistnienia awarii. 

Zgodnie z opracowaniami geologicznymi, na terenie ujęcia wody, wody gruntowe nie 
występują. Sieci posadowione są w gruntach suchych (nasyp pospółki, piaski średnie, piaski 
drobne).  Ogólnie na trasie sieci warunki gruntowo-wodne są korzystne, lecz mogą się nawet 
znacznie pogorszyć wypadku długotrwałych opadów w czasie prowadzenia robót, lub znacznego 
podniesienia poziomu wód gruntowych. 

  Aby zminimalizować stopień napływu wód gruntowych do wykopów należy prace 
budowlane zaplanować w porze suchej. Odwodnienie wykopów prowadzone jest najczęściej 
instalacją igłofiltrową. Nakład prac będzie zależny od napotkanych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia warunków atmosferycznych, które mogą znacznie zwiększyć napływ wód 
podziemnych.  

Prowadzone odwodnienie wykopów spowoduje lokalne, nieznaczne obniżenie zwierciadła 
wód gruntowych, które nie będzie mieć jakiegokolwiek wpływu na sąsiadujące tereny z uwagi na 
chwilowe występowanie, a tym samym niewielki zasięg i możliwość negatywnego oddziaływania 
na roślinność. W sąsiedztwie planowanych prac budowlanych nie znajdują się ujęcia wody pitnej. 
Wody z wykopów w stanie niezmienionym będą odprowadzane na tereny przyległe w przypadku 
odwodnień budowy sieci wodociągowej. Na odprowadzenie tego rodzaju wód na podstawie 
przepisów odrębnych nie jest wymagane pozwolenie wodno – prawne.  

Realizacja każdego przedsięwzięcia wymagającego użycia mechanicznego sprzętu 
budowlanego oraz generującego odpady budowlane (niekiedy niebezpieczne) stanowi potencjalne 
źródło zanieczyszczenia wód podziemnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych może być 
zaistniała awaria sprzętu w wyniku, której do gruntu przedostaną się np. olej, paliwo, płyn 
hydrauliczny. również niedbałe wykonawstwo przejawiające się brakiem zagospodarowania 
odpadów lub niewłaściwym ich zagospodarowaniem może być przyczyną skażenia wód 
podziemnych. Z przedstawionych rodzajów zagrożeń wynika, że główny ciężar odpowiedzialności 
za możliwe skażenie środowiska glebowego i wód podziemnych spoczywa na wykonawcy 
przedsięwzięcia. Wybór wykonawcy posiadającego nowoczesny i utrzymany w dobrym stanie 
technicznym park maszynowy oraz spełniającego wszystkie obowiązki nałożone w ustawie o 
odpadach na posiadaczy odpadów zapewnia minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia wód podziemnych.  

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę oczyszczalni będą zabezpieczone 
w przenośnych urządzeniach sanitarnych ustawionych na terenie realizacji przedsięwzięcia. 

Na etapie eksploatacji stacji wodociągowej powstawać będą ścieki sanitarne, które 
gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym oraz wody popłuczne z płukania instalacji w stacji 
uzdatniania wody, które po oczyszczeniu w odstojniku będą kierowane do istniejącego kolektora 
zrzutowego wód popłucznych odprowadzającego wody popłuczne do rowu melioracyjnego. 

Przed rozpoczęciem użytkowania stacji wodociągowej użytkownik stacji obwiązany 
jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód popłucznych. 

Inwestycja po zakończeniu i przywróceniu terenu budowy do stanu poprzedzającego 
inwestycję nie będzie spowodować znaczących zagrożeń dla środowiska. 

7.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza:  
Planowana inwestycja i roboty jej towarzyszące oddziaływać będzie na stan czystości 

powietrza jedynie w okresie budowy. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 
na tym etapie pojazdy transportujące materiały, praca maszyn i pojazdów pracujących na budowie 
oraz przemieszczanie mas ziemnych.  
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Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z emisją komunikacyjną 
wpływają następujące czynniki: 
 natężenie i struktura ruchu, 
 rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych, 
 warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 

Roboty ziemne wykonywane szczególnie przy dużej turbulencji powietrza spowodują 
miejscowo (w rejonie wykonywanych robót) pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego głównie 
zanieczyszczeń pyłowych. Pogorszenie to będzie miało charakter przemijalny i nie będzie miało 
wpływu na ogólny stan czystości powietrza na omawianym terenie. Występujące uciążliwości, 
związane głownie z pracami ziemnymi, będą miały charakter lokalny i przemijalny. 

7.3. Emisja hałasu: 
Tereny, na których realizowana jest inwestycja są objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego – symbol planu WZ – tereny ujmowania i uzdatniania wody . Z 
terenem Stacji sąsiadują tereny wiejskie i rolnicze, stanowiące w większości pola uprawne, łąki i 
pastwiska.    

Dopuszczalny równoważny poziom hałasu na sąsiadujących z projektowaną inwestycją 
terenach normowanych akustycznie tj. na najbliższych terenach zabudowy zagrodowej, określony w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. Zm.)  wynosi w porze dnia (0600 
– 2200) – 55 dB, w porze nocy (2200 – 0600) – 45 dB.  

Podane wartości odnoszą się do: 
 równoważnego poziomu dźwięku A, wyznaczonego za okres 8 kolejnych najmniej korzystnych 

godzin w ciągu dnia (od 6.00 do 22.00) - LAeqD, 
 równoważnego poziomu dźwięku A, wyznaczonego za okres 1 najmniej korzystnej godziny w 

ciągu nocy (od 22.00 do 6.00) - LAeqN. 
Prace związane z remontem i przebudową stacji uzdatniania wody „PODEDWÓRZE” nie 

będą wymagały użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Zasadniczymi źródłami hałasu związanym z tym etapem realizacji sieci będzie praca 
urządzeń typu koparko-ładowarka oraz hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodów 
transportowych. Ze względu na sposób realizacji inwestycji występować będą źródła liniowe emisji 
hałasu pochodzącego od środków transportu  i źródła punktowe emisji hałasu podczas pracy 
maszyn i urządzeń budowlanych. 

Dostawa na plac budowy osprzętu i wyposażenia do budowy  realizowana będzie 
nierytmicznie, najczęściej samochodami dostawczymi, sporadycznie samochodem ciężarowym z 
urządzeniem do rozładunku.  

Dostawa na plac budowy osprzętu i wyposażenia do budowy sieci wodociągowej 
realizowana będzie najczęściej jeden raz dziennie samochodami dostawczymi w ilości 
zapewniającej jednodniowy zapas. 

Dowóz pracowników oraz narzędzi na plac budowy realizowana będzie najczęściej 
mikrobusem lub samochodem dostawczym i odbywać się będzie na rozpoczęcie i zakończenie dnia 
pracy. Ponadto na teren budowy dojeżdżać będą samochody serwisu i nadzoru budowy. Będą do 
przeważnie samochody dostawcze lub osobowe. Zakłada się, że w ciągu dnia pracy będą to 
przeciętnie dwa pojazdy tego typu, w tym jeden dostawczy i jeden osobowy. 

W celu dokonania oceny jakości i wielkości emisji hałasu do środowiska na etapie budowy 
uwzględniono:  
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 czas pracy koparko-ładowarki; 
 transport elementów wyposażenia oraz pracowników na plac budowy; 

Uwzględniając efektywny czas pracy na budowie trwa ok. 6 godzin w ciągu ośmiogodzinnej 
zmiany przyjęto, że średni czas pracy koparko-ładowarki wyniesie 3 mth w ciągu 8 godzin pracy i 
realizacji poszczególnych zadań i podzadań średnio w ciągu miesiąca. W związku z tym wynika, że 
emisje będą krótkotrwałe i nie będą znacząco wpływały na istniejący stan środowiska. Emisja 
będzie związana tylko z fazą bdowy, nie będzie miała wpływu na kumulację zanieczyszczenia w 
aspekcie długoterminowym. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenie przeprowadzono analizę modelową mającą na celu 
zobrazowanie potencjalnego wpływu prac budowlanych na klimat akustyczny przy pracy koparko-
ładowarki o mocy 75 kW (najczęściej używanej). 

DYREKTYWA 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 o 
zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia 
przez używane na zewnątrz pomieszczeń określa gwarantowane poziomy mocy akustycznej dla 
tych urządzeń, które nie powinny przekraczać dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej, jaki 
został podany w tablicach zawierających wartości graniczne. Zgodnie z ww. dyrektywą moc 
akustyczna używanej na budowie koparko-ładowarki nie może przekroczyć 102,6 dB. 

Równoważny poziom mocy akustycznej używanej na budowie koparko-ładowarki 
wyliczono wg poniższego wzoru wynosi 98,3 dB. 

LWeq = LW + 10 log  (t/T)   [dB] 
gdzie: 
LW – poziom mocy akustycznej maszyny = 102,6 dBA 
t – efektywny czas pracy maszyny = 10800 s  
T –  czas obserwacji = 28800 s  
 
Pojazdy dojeżdżające na plac budowy poruszać się będą głównie w sposób 

niezorganizowany, z różną częstotliwością w czasie, dlatego też wyodrębniono drogę dojazdową, 
odjazdową oraz punkty postojowe i zastąpiono je zastępczymi punktowymi źródłami hałasu. 
Przyjęto, że w ciągu dnia na plac budowy dojeżdżać może 10 pojazdów, w tym 1 ciężarowy i 9 
dostawczych (wariant najbardziej niekorzystny). 

Dla celów obliczeń trasę przejazdu pojazdów zastąpiono zespołem punktowych źródeł 
dźwięku zlokalizowanych na wysokości 0,5 m nad powierzchnia terenu i w odległości 10 m od 
siebie a prędkość pojazdów   przyjęto jako dopuszczalną w terenie zabudowanym, tj. 50 km/h. 

Równoważny poziom mocy akustycznej pojazdów dojeżdżających na plac budowy przyjęto, 
jako dopuszczalny poziom hałasu określony w Dyrektywie Rady Europy z dnia 6 lutego 1970 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego 
poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (70/157/EWG), wyrażony w dB 
określony został za pomocą wzoru: 

LWeq = LW + 10 . log  (t/T) + 10 log q 
gdzie: 
LW – poziom mocy akustycznej pojazdu 
t – czas trwania przejazdu między sąsiednimi źródłami = 1,4 s 
T –  czas obserwacji = 28800 s   
q – liczba przejazdów w czasie obserwacji 

 Równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego dla pojazdu przeznaczonego do 
transportu towarów o mocy silnika wyższej niż 200 KM DIN, których dopuszczalny 
maksymalny ciężar przekracza 12 ton wyniesie 50,9 dB: 
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LWeq = LW + 10 . log  (t/T) + 10 log q 
gdzie: 
LW – poziom mocy akustycznej pojazdu = 91 dB 
t – czas trwania przejazdu między sąsiednimi źródłami = 1,4 s 
T –  czas obserwacji = 28800 s   
q – liczba przejazdów w czasie obserwacji = 2 

 Równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego dla pojazdu Pojazdy przeznaczone 
do transportu towarów, których dopuszczalny maksymalny ciężar nie przekracza 3,5 tony 
wyniesie 53,4 dB: 

LWeq = LW + 10 . log  (t/T) + 10 log q 
gdzie: 
LW – poziom mocy akustycznej pojazdu = 84 dB 
t – czas trwania przejazdu między sąsiednimi źródłami = 1,4 s 
T –  czas obserwacji = 28800 s   
q – liczba przejazdów w czasie obserwacji = 18 
Ocena oddziaływania hałasu emitowanego z terenu budowy została wykonana metodą 

obliczeniową z wykorzystaniem opracowanego modelu emisji hałasu, w którym uwzględniono 
wszystkie istotne źródła hałasu zlokalizowane na terenie zakładu oraz warunki zagospodarowania 
terenu, wpływające w istotny sposób na rozchodzenie się dźwięku w środowisku. 

Do obliczeń propagacji hałasu zastosowano metodę obliczeniową opisaną w normie PN-ISO 
9613-2:2002. „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczania”. Metoda ta jest zalecana do stosowania w odniesieniu do hałasu przemysłowego 
w dyrektywie WE/49/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 
25 czerwca 2002 r., w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku. 

Opracowano przestrzenny model zagospodarowania zakładu i najbliższego otoczenia, jako 
przestrzeni propagacji dźwięku. Wszystkie budynki znajdujące się na terenie i w otoczeniu zakładu 
zamodelowano, jako bryły prostopadłościenne, o wymiarach geometrycznych jak wymiary 
rzeczywistych budynków.  

Do obliczeń założono najniekorzystniejszy ze względu na emisje hałasu wariant pracy 
zakładu. Zinwentaryzowane wcześniej źródła hałasu, zamodelowane zostały, jako źródła punktowe 
bezkierunkowe, zgodnie z ogólnymi zasadami modelowania zastępczych źródeł hałasu. Transport 
samochodowy zamodelowano, jako źródła liniowe. Przyjęto lokalizację tras przejazdu zgodną z 
faktyczną trasą przejazdu pojazdów. 

Obliczenia wykonane zostały dla punktów obserwacji zlokalizowanych na wysokości ho = 4 
m nad poziomem terenu, zgodnie z zaleceniami dyrektywy WE/49/2002. Obliczeniami hałasu 
objęto obszar, dla którego wykonano obliczenia w siatce punktów obserwacji 10x10. 
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Wykonane obliczenia wykazały, że w porze dziennej zasięg hałasu o poziomie powyżej 55 
dB pochodzący od pracującej koparko-ładowarki pracującej przy modernizacji ujęcia może 
oddziaływać na tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w sąsiedztwie budowy. Będzie to 
oddziaływanie krótkotrwałe, wyłącznie w porze dnia, w związku z czym będzie akceptowane przez 
otoczenie. Pozostałe czynności związane z realizacją inwestycji nie będą powodować hałasu 
obejmującego swoim zasięgiem terenów chronionych przed nadmiernym hałasem. 

 Podsumowując można stwierdzić, że ww. inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska 
ze względu na emisję hałasu. 

8. Emisja odpadów: 
Na etapie remontu i budowy  będą powstawać odpady w postaci w ilości trudnej do 

oszacowania na etapie koncepcji i sporządzania oceny: 
 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) 
 drewno (kod 17 02 01) 
 szkło (kod 17 02 02) 
 mieszaniny metali (kod 17 04 07) 
 nadwyżki mas ziemnych powstałych po przeprowadzeniu wykopów (kod 17 05 04). 
 resztki elementów wykorzystywanych podczas prac monterskich, np. kawałki  rur PVC (kod 17 

02 03); 
 odpady opakowaniowe (kod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). 

Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane będą maszyny i urządzenia z silnikami 
spalinowymi osprzętem hydraulicznym. W wyniku awarii takiej maszyny może dojść do 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi lub olejami hydraulicznymi, 
tym samym zostanie wytworzony odpad w postaci gleby i ziemi zanieczyszczonej substancjami 
niebezpiecznymi (kod 17 05 03). 

Wytwórcą odpadów w omawianym przypadku będzie wykonawca inwestycji lub sprawca 
zanieczyszczenia.  

Na nich spoczywa obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów: 
 Masy ziemne z wykopów należy czasowo hałdować i powtórnie wykorzystać do niwelacji 

terenów na przedmiotowych działkach. 
 Odpady budowlane wykorzystywać racjonalnie z możliwością przekazania na podbudowę i 

utwardzenie dróg. 
 Pozostałe odpady, w tym zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi lub olejami 

hydraulicznymi ziemię gromadzić w sposób selektywny w wydzielonych miejscach placu lub 
zaplecza budowy i następnie przekazać firmie specjalistycznej w celu poddania procesom 
odzysku, unieszkodliwiania bądź recyklingu. 

Eksploatacja instalacji w normalnych warunkach funkcjonowania nie będzie źródłem 
generowania emisji do środowiska.  

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:  
Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko ze względu na odległość od granic Państwa przekraczającą 30 km.  
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10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.627) znajdujące się w 
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:  

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627). Obszar objęty inwestycją 
nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek z Wieloprzestrzennych Systemów Obszarów 
Chronionych (WSOCh). W zasięgu potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie 
występują ww. obszary chronione. 

11.  Podstawa opracowania. 
Podstawą prawną opracowania karty informacyjnej jest.: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013r, poz. 1235). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 9 grudnia 2014 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz.21 z późn. zm). 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późń. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2015r, poz. 199). 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., 

poz. 1446). 
 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013r., poz. 1399 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 
póżn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014r., poz. 1923). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r, poz. 1800). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, 
poz. 1921). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409). 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

 
Podstawą merytoryczną opracowania karty informacyjnej są.: 

 Opracowanie: „ Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich „Doliny Zielawy” na lata 2015-2023”, 
 Opracowanie: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Podedwórze”, 
 Ministerstwo Środowiska – Materiały dotyczące Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 

2000. 
 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2014 roku 
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