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Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 62 a ust. 1
ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).

Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
które mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycja kwalifikowana jest jako:
 §3 ust. 1, pkt. 89 tj. gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:
a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,
b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, innej niż
wymieniona w lit. a,
 § 3 ust. 1 pkt. 106 tj. chów lub hodowla ryb w stawach typu:
b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy poborze 1 l wody na sekundę w
miejscu ujęcia wody.

Słupsk, 4 czerwiec 2020 r.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
1.1 Rodzaj przedsięwzięcia
Inwestycja o nazwie „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”, polegać ma na
budowie od podstaw gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia
powierzchniowego z rzeki Skotawy, które zajmować się będzie produkcją żywca
jesiotrowego od narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o masie 3÷4 kg.
W ramach przedsięwzięcia, przewiduje się wykonanie:
 ujęcia brzegowego wody z rzeki Skotawy w jej km 38+100 w formie komory
wlotowej z kratą o prześwicie 1,5 mm,
 rurociągu PVC o średnicy ø500 mm i łącznej długości L=27m,
 piaskownika – komory dwudzielnej, betonowej o wymiarach 8,40 x 16,0 m,
 rowu zasilającego o długości 44,0 m i szerokości w dnie 1,0 m, nachylenie skarp
1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 rurociągów zasilających stawy z PVC średnicy ø160÷200 mm,
 stawów o konstrukcji drewnianej, żelbetowej bądź z tworzyw sztucznych, o
wymiarach
3,5 x 10 x 1,5 m – 14 szt.
3,5 x 15 x 1,5 m – 7 szt.
 rowu odprowadzającego o długości 36 m, szerokości dna 1,0 m, o nachyleniu
skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 mikrosita oczyszczającego wody poprodukcyjne,
 oczyszczalni biologicznej (laguny) o powierzchni F=2325 m2 i pojemności V=2557
m3,
 studni zrzutowej wody z laguny do rzeki Skotawy w km 37+970 km,
 instalacji solarnej do podgrzewania wody produkcyjnej,
 fundamentu – płyty żelbetowej do posadowienia zbiornika na ciekły tlen,
 domu mieszkalnego typu Kania WRN 1132 o pow. zabudowy do 62,2 m2,
 budynku gospodarczego typu Murator G21a – wiata garażowa z pomieszczeniem
gospodarczym WAJ3348 o pow. zabudowy do 63,1 m2,
 placów manewrowych, dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych o
szerokości do 4,0 m, utwardzonych pospółkiem żwirowym,
 ogrodzenia obiektu,
 studni na osady o pojemości 18,0 m3,
 brodzika dezynfekcyjnego,
 odwodnienia (melioracji) terenu.
Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, które mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycja
kwalifikowana jest jako:
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§3 ust. 1, pkt. 89 tj. gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:
a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,
b) melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3
tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,
§ 3 ust. 1 pkt. 106 tj. chów lub hodowla ryb w stawach typu:
b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy poborze 1 l wody na
sekundę w miejscu ujęcia wody.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 71, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75, ust. 1, pkt. 4 ustawy OOŚ, Organem właściwym
do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, na terenie której
znajduje się obszar planowanej inwestycji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędna będzie do uzyskania zgodnie z
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) następujących
decyzji administracyjnych:
 decyzji o pozwoleniu na budowę,
 decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych,
 ponadto możliwe jest dokonanie zgłoszenia budowy lub wykonania robót
budowlanych zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.
1.2 Cechy przedsięwzięcia
Cechami przedsięwzięcia umożliwiającymi jego kwalifikację prawną są:
 rodzaj inwestycji polegający na budowie od podstaw gospodarstwa rybackiego
przeznaczonego do chowu i hodowli ryb jesiotrowych wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą (w tym melioracją terenu inwestycji),
 rodzaj wytwarzanych wyrobów gotowych – żywiec jesiotra syberyjskiego
(Acipenser baeri) bądź innych ryb jesiotrowatych,
 całkowita powierzchnia terenu objętego wnioskiem – 1,74 ha,
 maksymalna powierzchnia zabudowy – 0,85 ha,
 objęcie terenu inwestycji MPZP – tak, uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr
XXXIII/280/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nożyno,
 rodzaj stosowanych w gospodarstwie pasz – głównie gotowe pasze
ekstrudowane, możliwy jest niewielki dodatek pasz roślinnych,
wysokobiałkowych przygotowanych na miejscu w gospodarstwie (śruta i
parowane rośliny strączkowe).
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1.3 Skala przedsięwzięcia
Powierzchnia terenu planowanego do przekształcenia wynosi 0,85 ha. Roczna
maksymalna produkcja ryb wyniesie 45 ton przy poborze wody w ilości do 40 l/s, tj. 1,125
tony rocznie na litrze poboru na sekundę.
1.4 Usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 78, 128 i
129 w obrębie Nożyno gm. Czarna Dąbrówka. Działka 78 stanowi koryto rzeki Skotawy,
zaś działki 128 i 129 stanowią użytki łąkowe V klasy bonitacyjnej. Zasadnicza część
inwestycji realizowana będzie na działkach 128 i 129, na działce 78 zlokalizowane będzie
wyłącznie brzegowe ujęcie wody produkcyjnej, o powierzchni do 5m2. Działki
inwestycyjne znajdują się poza obszarem zalewowym rzeki Skotawy i zapewniony jest do
nich dojazd z drogi gminnej.

Strzałką oznaczono lokalizację planowanej inwestycji na mapie.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną
Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 78, 128 i 129 w
obrębie Nożyno gm. Czarna Dąbrówka. Działki 128 i 129 oznaczone są w ewidencji gruntów
jako ŁV (łąka V klasy bonitacyjnej) i posiadają powierzchnię wynoszącą łącznie 1,74 ha, choć
planowana zabudowa nie obejmuje całej powierzchni ewidencyjnej działek. Teren inwestycji
jest niezabudowany, częściowo wykorzystywany pod plantację borówki amerykańskiej.
Teren inwestycji zdominowany jest dwoma rodzajami zbiorowisk roślinnych – zespołem łąki
wilgotnej Calthion palustris oraz szuwarem trzcinowym (stanowiącym dawną łąkę, która na
skutek zaniechania czynności agrotechnicznych, od strony rzeki porośnięta została trzciną).
Łąka wilgotna reprezentowana jest przez typowe dla tego zespołu gatunki jak firletka
poszarpana (Silene flos-cuculi), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), ostrożeń błotny
(Cirsium palustre), niezapominajka błotna (Myosotis scorpioides), rdest wężownik
(Polygonum bistorta), jaskier ostry (Ranunculus acris), z licznymi egzemplarzami situ
rozpierzchłego (Juncus effusus) oraz wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria), która wraz z
krwawnicą pospolitą (Lythrum salicaria), tworzy kępowe zbiorowiska o morfologii ziołorośla.
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Szuwar trzcinowy zdominowany jest przez trzcinę pospolitą (Phragmites australis) z młodymi
(3-4 letnimi) podrostami olszy czarnej (Alnus glutinosa).
Ponadto w obszarze działek występuje szereg rowów melioracyjnych, które porośnięte są
rzęsą drobną (Lemna minor) oraz żabiściekiem pływającym (Hydrocharis morsus-ranae).
Obszar plantacji borówki amerykańskiej porośnięty jest gatunkami łąk wilgotnych oraz
dojrzałymi krzewami borówki amerykańskiej, które prowadzone są w formie plantacji
organicznej (bez jakichkolwiek nawozów i środków ochrony roślin).

Teren planowanej inwestycji - widok od strony wjazdu.

Teren planowanej inwestycji – widok od strony rzeki.
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Świat zwierzęcy
Entomologia (prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz)
Metody
Badania bezkręgowców wodnych w rowach melioracyjnych i rzece Skotawie przeprowadzono
za pomocą czerpaka hydrobiologicznego. Ze Skotawy wybierano kamienie, gałęzie i małe
kłody z wody do kuwety i wypatrywano na nich bezkręgowców. Dolną powierzchnię
większych kamieni i kłód badano na miejscu.
Na brzegach Skotawy bezkręgowców zbierano ręczne, za pomocą aspiratora na odcinkach
około 1 m. Bezkręgowców z detrytusu i gleby wypłaszano wodą.
Przeprowadzono czerpakowanie siatką entomologiczną roślinności zielnej, na łące wilgotnej i
w trzcinowisku; przeprowadzono 25 powtórzeń. W czasie czerpakowania, temperatura
powietrza przekraczała 20°C, co zapewniło właściwą aktywność entomofauny.
Dla czerpakowania stosowano metodę marszrutową, kształt trasy na każdym z siedlisk (łąka
nad brzegiem Skotawy, plantacja borówki, brzegi rowów melioracyjnych) był w miarę
możliwości zbliżony do litery „Z”.
Wyniki przeprowadzonych badań
Łącznie ustalono obecność 156 taksonów stawonogów (tab. 1).
Podsumowanie
Faunę owadów można ocenić jako ruderalną, z szerokim przedstawicielstwem gatunków
wszędobylskich i łąkowych. Na obszarze planowanej inwestycji wykryto żerowanie dwóch
prawnie chronionych gatunków trzmieli (ochrona częściowa): ziemny i gajowy. Oba gatunki
licznie występują na kwiatach. Pospolite na Pomorzu i w całym kraju. Nie wymagają
specjalnej troski, a na terenie inwestycji pojawiały się wyłącznie jako owady zapylające, nie
stwierdzono występowania ich gniazd. Relatywnie rzadki gatunek z rodziny ryjkowcowatych
Larinus sturnus (Czerwona Lista, kategoria VU narażony. Obserwowano 4 okazy na kwiatach
ostrożnia
błotnego.
Nie
był
wcześniej
wykazywany
z
Pomorza
(http://baza.biomap.pl/pl/taxon/species-larinus_sturnus/default/tr/y). Ocenić stan jego
populacji na badanym terenie po pojedynczych okazach niemożliwe. Można tylko sugerować,
że obszerne tereny łąkowe po obu stronach Skatowy są wystarczające dla jego przeżycia. Nie
wymaga specjalnej troski. Planowana inwestycja nie zagraża obecnym populacjom. Teren ten
jest nieznaczący dla istnienia populacji rzadkich i chronionych gatunków owadów.
Tabela. Wykaz oznaczonych taksonów bezkręgowców
Nazwa polska i łacińska

Arthropoda
Chelicerata
Acari
Ixodida Kleszcze
Ixodidae Kleszczowate
Kleszcz pospolity Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)
Hydrachnellae
Hydrachnidae

Ocena liczebności
+ rzadki
++ pospolity
+++ masowy

+
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Arachnida Pajęczaki
Araneae Pająki
Araneidae Krzyżakowate
Krzyżak łąkowy Araneus quadratus Clerck, 1757
Darownikowate Pisauridae
Bagnik nadwodny Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)
Chilopoda
Lithobiomorpha Drewniakokształtne
Lithobidae Wijowate
Drewniak widełkowiec Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)
Crustacea
Amphipoda Obunogi
Gammaridae
Kiełż tygrysi Gammarus tigrinus Sexton, 1939
Kiełż zdrojowy Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)
Równonogi Isopoda
Ośliczkowate Asellidae
Ośliczka pospolita Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Isopoda Równonogi
Oniscidae
Stonoga murowa Oniscus asellus Linnaeus, 1758
Diplopoda
Julida Krocionogi właściwe
Polydesmida Węzławce
Polydesmidae Rosochatkowate
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)
Insecta
Coleoptera Chrząszcze
Apionidae Pędrusiowate
Perapion curtirostre (Germar, 1817)
Byturidae Kistnikowate
Kistnik malinowiec Byturus tomentosus (Fabricius, 1775)
Cantharidae Omomiłkowate
Rhagonycha lignosa (O.F.Müller,1764)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Cantharis livida rufipes Herbst,1784
Rhagonycha testacea (Linnaeus,1758)
Carabidae Biegaczowate
Biegacz granulowany Carabus granulatus Linnaeus,1758
Pospieszek Limodromus assimilis (Paykull,1790)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Notiophilus palustris (Duftschmid,1812)
Agonum fuliginosum (Panzer,1809)
Amara plebeja (Gyllenhal,1810)
Bembidion articulatum (Panzer,1797)
Dyschirius globosus Herbst,1784
Oxypselaphus obscurus (Herbst,1784)
Poecilus versicolor
Cerambycidae Kózkowate
Strangalia czarniawa Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Chrysomelidae Stonkowate
Naliścica wierzbowa Lochmaea capreae (Linnaeus,1758)
Rynnica olchowa Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758)
Skrzypionka zbożowa Oulema melanopus (Linnaeus,1758)
Zmróżka złotawa Cryptocephalus sericeus (Linnaeus,1758)
Altica oleracea (Linnaeus, 1758)
Donacia bicolora Zschach,1788
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825)
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Coccinellidae Biedronkowate
Biedronka azjatycka Harmonia axyridis (Pallas,1773)
Biedronka mączniakówka Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata Linnaeus,1758
Biedronka wrzeciążka Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus,1758)
Mnożyca rdzawa Coccidula rufa (Herbst, 1783)
Trocinówka Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Curculionidae Ryjkowcowate
Naliściak pokrzywowiec Phyllobius pomaceus Gyllenhal,1834
Opylak Larinus sturnus (Schaller,1783)
Notaris scirpi (Fabricius,1792)
Phyllobius pyri (Linnaeus,1758)
Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)
Dasytidae
Dasytes plumbeus (Müller, 1776)
Dytiscidae Pływakowate
Pepłoń jajowaty Hyphydrus ovatus (Linnaeus,1761)
Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811
Agabus didymus (Olivier,1795)
Hydroporus morio Ch. Aubé, 1838
Ilybius ater (Degeer,1774)
Rhantus exsoletus (Forster,1771)
Gyrinidae Krętakowate
Gyrinus natator (Linnaeus,1758)
Haliplidae Flisakowate
Haliplus fluviatilis Aube,1836
Helophoridae
Helophorus flavipes Fabricius,1792
Hydrophilidae Kałużnicowate
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Cercyon granarius Erichson,1837
Coelostoma orbiculare (Fabricius,1775)
Laccobius striatulus (Fabricius,1801)
Elateridae Sprężykowate
Actenicerus sjaelandicus (O. F. Müller, 1764)
Podrzut szary Agrypnus murinus (Linnaeus,1758)
Malachiidae Bęblikowate
Bęblik dwuplamek Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Bęblik strojny Malachius aeneus (Linnaeus,1758)
Nitidulidae Łyszczynkowate
Słodyszek Meligethes sp.
Oedemeridae Zalęszczycowate
Przyzłotka zmiennobarwna Chrysanthia geniculata Heyden,1877
Phalacridae Pleszakowate
Olibrus millefolii (Paykull,1800)
Stilbus oblongus Ericson,1845
Scarabaeidae Poświętnikowate
Kwietnica ryżówka Protaetia metallica (Herbst,1782)
Scirtidae Wyślizgowate
Cyphon pubsecens (Fabricius, 1792)
Staphylinidae Kusakowate
Myśliczek krasnoplamek Stenus biguttatus (Linnaeus,1758)
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775)
Arpedium quadrum (Gravenhorst,1806)
Olophrum fuscum (Gravenhorst, 1806)
Omalium rivulare (Paykull,1789)
Paederus riparius (Linnaeus,1758)
Philonthus cognatus Stephens,1832
Tachyporus sp.
Tenebrionidae Czarnuchowate
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Hemiptera Pluskwiaki
Anthocoridae Dziubałkowate
Dziubałek gajowy Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Aphelocheiridae
Płaszczak Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803)
Aphrophoridae Pienikowate
Pienik ślinianka Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Cicadellidae Skoczki
Zgłobic Psammotettix sp.
Coreidae Wtykowate
Wtyk straszyk Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
Corixidae Wioślakowate
Callicorixa praeusta (Fieber, 1884)
Corixa dentipes (Thomson, 1869)
Sigara striata (Linnaeus, 1758)
Gerridae Nartnikowate
Nartnik duży Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)
Lygaeidae Zwińcowate
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
Mesovelidae Wodziarkowate
Wodziarka Mesovelia furcata (Mulsant et Rey, 1852)
Miridae Tasznikowate
Ścięga łąkowa Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
Nabidae Zażartkowate
Zażartka dwupasa Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847
Naucoridae Żyrytwowate
Żyrytwa pluskwowata Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
Nepidae Płoszczycowate
Płoszczyca szara Nepa cinerea (Linnaeus, 1758)
Notonectidae Pluskolcowate
Pluskolec pospolity Notonecta glauca (Linnaeus, 1758)
Pentatomidae Tarczówkowate
Lednica zbożowa Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Plusknia jagodziak Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Pleidae Pianówkowate
Plea minutissima Leach, 1817
Rhopalidae Wysysowate
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Scutelleridae Żółwinkowate
Żółwinek zbożowy Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
Velidae Plesicowate
Plesiczka drobna Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)
Velia saulii Tamanini, 1947
Dermaptera Skorki
Forficulidae Skorkowate
Skorek pospolity Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Diptera Muchówki
Asilidae Łowikowate
Pędźka smugopleca Dioctria linearis (Fabricius, 1787)
Dasypogon diadema (Fabricius, 1781)
Bibionidae Leniowate
Bibio sp.
Chironomidae Ochotkowate
Hydrobaenus sp. sp.
Dolichopodidae Błyskleniowate
Błyskleń Dolichopus sp.
Muscidae Muchowate
Odchodnica pastwiskowa Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758)
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Kobyliczka pniowa Rhagio scolopaceus (Linnaeus, 1758)
Sepsidae Wońkowate
Wońka skrzydłoplamka Sepsis punctum (Fabricius, 1794)
Simuliidae Meszkowate
Meszki Simulium sp.
Syrphidae Bzygowate
Kuliboda Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Pozłotka Callicera aenea (Fabricius, 1781)
Prężec dwupaskowy Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
Tabanidae Bąkowate
Bąk szary Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Jusznica deszczowa Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Ślepak czarnożółty Chrysops relictus Meigen, 1820
Tipulidae Koziułkowate
Komarnica błotniarka Tipula paludosa Meigen, 1830
Hymenoptera Błonkoskrzydłe
Apidae Pszczołowate
Pszczoła miodna Apis mellifera Linnaeus, 1758
Trzmiel gajowy Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
Trzmiel ziemny Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Formicidae Mrówkowate
Hurtnica pospolita Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Kartonówka zwyczajna Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Wścieklica marszczysta Myrmica rugulosa Nylander, 1849
Wścieklica zwyczajna Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Vespidae Osowate
Osa dachowa Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Lepidoptera Motyle
Lycaenidae Modraszkowate
Czerwończyk żarek Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Nymphalidae Rusałkowate
Przestrojnik jurtina Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Przestrojnik likaon Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Rusałka osetnik Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Pieridae Bielinkowate
Bielinek kapustnik Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Mecoptera Wojsiłki
Panorpidae Wojsilkowate
Wojsiłka pospolita Panorpa communis Linnaeus, 1758
Neuroptera Sieciarki
Chrysopidae Złotookowate
Złotook zwyczajny Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Odonata Ważki
Calopterygidae Świteziankowate
Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Coenagrionidae Łątkowate
Łątka dzieweczka Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Tężnica wytworna Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Gomphidae Gadziogłówkowate
Gadziogłówka pospolita Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Platycnemididae Pióronogowate
Pióronóg zwykły Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Orthoptera Prostoskszydłe
Acrididae Szarańczowate
Skoczek zielony Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)
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Skakun szydłówka Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)
Tettigoniidae Pasikonikowate
Pasikonik śpiewający Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)
Podłatczyn łąkowy Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Plecoptera Widelnice
Leutridae
Widelnica paskowana Leuctra hippopus (Kempny, 1899)
Nemouridae Nieszczetowate
Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Perlodidae Widłogonowate
Perlodes dispar (Rambur, 1842)
Trichoptera Chruściki
Limnephilidae Bagiennikowate
Chaetopteryx sp.
Halesus sp.
Rhyacophilidae
Rhyacophila sp.
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Kwietnica różówka.

Pająk Dolomedes fimbriatus.
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Larwa ważki z rodzaju Gomphus wydobyta z koryta rzeki Skotawy.

Larwa ważki Lestes z rodziny pałątkowatych.

Omięk (Lagria hirta).
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Hyphydrus ovatus.

Świtezianka błyszcząca.

Krzyżak łąkowy.
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Ryjkowiec Larinus sturnus.

Wtyk straszyk.

Biu ro Op ra co wa ń E ko lo g iczn y ch T aj myr

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pt. „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hydrachna Sp.

Zażartka dwupasa.

Rynnica olchowa.
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Łątka dzieweczka.

Larinus sturnus.

Larwy Ryacophila Sp.
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Donacia bicolora.

Dolerus germanicus.

Pająk Clubiona sp.
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Ornitologia (lic Krzysztof Beznar)
Opis terenu
Obszar inwestycji znajduje się we wsi Nożyno pomiędzy budynkami szkoły (od zachodu), rzeką
Skotawą (od północy), zamieszkałymi zabudowaniami indywidualnymi (od wschodu) oraz
asfaltową drogą gminną (od południa). Od strony północnej w bezpośredniej odległości od
inwestycji przebiega granica Obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 a od południa
graniczy z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Słupi PLB220002.

Lokalizacja inwestycji.

Granice obszaru inwestycji.
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Metodyka
W ramach kontroli terenowej, która odbyła się dnia 19 czerwca 2019, skontrolowano
wszystkie siedliska potencjalnie atrakcyjne dla ptaków na obszarze oraz w promieniu 200
metrów od obszaru inwestycji. Wyszukiwano miejsca lęgów ptaków, w tym gniazda i dziuple
potencjalnie zasiedlane przez ptaki. Ponadto odnotowano wszystkie gatunki ptaków
występujące na badanym terenie, wraz ze statusem występowania (żerujący, migrujący,
zalatujący, lęgowy). Przeprowadzono ocenę siedlisk pod kątem występowania ptaków
lęgowych, a także możliwych większych skupisk ptaków żerujących czy odpoczywających w
trakcie migracji. Wykonano dokumentację fotograficzną wybranych elementów krajobrazu, w
tym zadrzewień, zakrzewień i potencjalnych miejsc występowania fauny, a także rowów oraz
dolinę rzeki Skotawy.
Wyniki
Podczas kontroli terenowej stwierdzono śpiewy godowe oraz żerowanie kilku gatunków
pospolitych ptaków lęgowych charakterystycznych dla krajobrazu ekotonalnego, takich jak:
cierniówka, zięba, gajówka, dzwoniec, szczygieł, kapturka, makolągwa. Nad obszar inwestycji
zalatywały oknówki i dymówki, skowronki, grzywacze i gołębie domowe (hodowlane). W
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań stwierdzono występowanie gatunków synantropijnych:
pliszka siwa, kopciuszek, wróbel. Nie zaobserwowano migracji ptaków, a jedynie lokalne
przemieszczenia kilku stad szpaków.
Tab. Lista gatunków ptaków.
Lp.

Nazwa polska

Nazwa Łacińska

Status

01

Skowronek

Alauda Arvensis

zalatujący

02

Grzywacz

Columba palumbus

zalatujący

03

Dzwoniec

Chloris chloris

lęgowy

04

Szpak

Sturnus vulgaris

zalatujący/żerujący

05

Oknówka

Delichon urbicum

zalatujący/żerujący

06

Dymówka

Hirundo rustica

zalatujący/żerujący

07

Pliszka siwa

Motacilla alba

żerujący/lęgowy

08

Kapturka

Sylvia atricapilla

lęgowy

09

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

żerujący/lęgowy

10

Wróbel

Passer domesticus

żerujący/lęgowy

11

Makolągwa

Linaria cannabina

żerujący/lęgowy

12

Gajówka

Sylvia borin

lęgowy

13

Szczygieł

Carduelis carduelis

żerujący/lęgowy

14

Zięba

Fringilla coelebs

lęgowy

15

Cierniówka

Curruca communis

lęgowy

16

Gołąb domowy

Columba livia f. domestica

zalatujący

Spośród skontrolowanych drzew i krzewów, nie stwierdzono obecności dziupli i gniazd. Przy
czym dokładną ocenę zasiedlenia drzew przez ptaki utrudnia intensywne ulistnienie drzew w
obecnym okresie fenologicznym. Nie stwierdzono obecności siedlisk lęgowych odpowiednich
dla ptaków z Załącznika nr 1 tzw. „Dyrektywy Ptasiej”. Pozostałe siedliska mogą być zasiedlane
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przez inne niewymienione w tabeli pospolite gatunki lęgowe ptaków. W okresie wiosennym i
jesiennym można się spodziewać migracji drobnych ptaków wróblowych przez cały obszar
inwestycji, jednakże ze względu na otoczenie zabudowaniami, migracja ta powinna być raczej
śladowa i dotyczyć może jedynie północnej granicy obszaru wzdłuż rzeki Skotawy. Migracje
dużych gatunków (żurawie, gęsi, kormorany) odbywają się na wysokim pułapie i nie są istotne
przy tego typu inwestycjach. Nie należy się spodziewać większych zgrupowań ptaków w
okresie dyspersji polęgowej ani w sezonach migracji jesiennych czy wiosennych. W okresie
zimowym ptaki mogą być zwabiane w pobliże inwestycji poprzez ewentualne dokarmianie
przez ludzi. Dotyczyć to może kilku pospolitych gatunków sikor czy łuszczaków.
Wnioski
Omawiany teren charakteryzuje się przeciętną atrakcyjnością dla ptaków. Bliskość zabudowań
ogranicza liczbę ptaków do gatunków pospolitych przywykłych do sąsiedztwa ludzi. Nie należy
się spodziewać obecności gatunków rzadkich lub o specjalnym statusie ochrony. Mimo bliskiej
odległości od terenów chronionych wyklucza się możliwość negatywnego oddziaływania na
gatunki będące przedmiotem ochrony tych obszarów. Omawiany teren nie znajduje się w
przebiegu głównych tras migracji ptaków przez obszar Środkowej Europy. Dla obszaru Polski
jest to tak zwany „korytarz północny” biegnący wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Nad
obszarem inwestycji może się potencjalnie odbywać migracja rozproszona, przy czym
większość migracji dalekodystansowych odbywa się na wysokich i bardzo wysokich pułapach,
jedynie przy gorszych warunkach pogodowych i ograniczonej widoczności, ptaki obniżają
pułap lotu. Na niskim pułapie mogą migrować drobne ptaki wróblowe.
Zalecenia dla inwestora
Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się żadnych zaleceń pod kątem ptaków
migrujących czy zimujących.

Pliszka siwa w obszarze inwestycji.
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Herpetofauna
W trakcie wykonywania inwentaryzacji ornitologicznych, malakologicznych i
entomologicznych, dokonywano obserwacji herpetofauny bytującej w obszarze planowanej
inwestycji. Ustalono obecność licznych osobników dorosłych oraz kijanek żab zielonych
(Pelophylax esculenta complex) a także pojedyncze kijanki traszki zwyczajnej (Lissotriton
vulgaris). Gatunki te rozmnażają się w rowach melioracyjnych, jakie znajdują się na terenie
planowanej inwestycji.

Żaba zielona w rowie melioracyjnym na terenie planowanej inwestycji.

Kijanka traszki zwyczajnej wyłowiona z rowu melioracyjnego.
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Malakologia (dr Brygida Radawiec)
Inwentaryzację terenową mającą na celu poznanie składu gatunkowego malakofauny
zasiedlającej rzekę Skotawę oraz powierzchnię przybrzeżnej podmokłej łąki wraz z
przebiegającymi na niej dwoma kanałami przeprowadzono 17.07.2019 roku. Termin
inwentaryzacji przypadł na szczyt sezonu wegetacyjnego, który charakteryzuje się wysokimi
temperaturami determinującymi zwiększoną aktywność ślimaków i małżów. Jest to
najkorzystniejszy termin badania malakofauny. Podczas prac terenowych skontrolowano
siedliska potencjalnego występowania ślimaków lądowych w pasie przybrzeżnym rzeki oraz
powierzchnię łąki wokół kanałów z wodą i pomiędzy nimi a rzeką. W przypadku mięczaków
wodnych zasiedlających rzekę na odcinku planowanej inwestycji, do zebrania materiału
posłużono się czerpakiem hydrologicznym. Zaciągi kasarkiem, dzięki niedużej głębokości,
wykonano na całej szerokości koryta w trzech miejscach. Większe, bardziej pospolite gatunki,
oznaczono bezpośrednio w terenie, natomiast mniejsze przy użyciu binokularu. Przy
oznaczaniu okazów do gatunku wykorzystano następujące klucze: 1) Piechocki A. 1979. Fauna
słodkowodna Polski. Mięczaki (Mollusca). PWN Warszawa, 2) Piechocki A., Dyduch-Falniowska
A. 1993. Mięczaki. Małże. PWN Warszawa oraz 3) Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski.
Mantis Olsztyn i 4) Piechocki A. Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016. Guide to Freshwater and
Marine Molusca of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kontrola terenowa wykazała występowanie łącznie 12 gatunków ślimaków (trzy lądowe i
dziewięć wodnych) oraz jeden gatunek małża.
Wśród ślimaków lądowych były to:
1. Bursztynka pospolita Succinea putris (L, 1758)
Okazy tego ślimaka licznie (>20 osobników) występowały na liściach trzciny przy brzegu rzeki,
natomiast tylko jeden okaz odnaleziono na łące. Bursztynka należy do gatunków
wilgociolubnych jest pospolita w całej Polsce. Nie podlega ochronie.
2. Ślimak ogrodowy Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
Jeden dorosły okaz znaleziono na liściach pokrzywy na łące. Jest to gatunek związany głównie
z lasami i zaroślami. W północnej i zachodniej Polsce zaliczany jest do ślimaków częstych. Nie
jest objęty ochroną.
3. Ślimak gajowy Cepaea nemoralis (L., 1758)
Dwie puste muszle wyszukano wśród wysokiej roślinności zielnej łąki. Jest to gatunek bardzo
powszechnie występujący na Pomorzu. Nie podlega ochronie.
Ślimaki wodne i małże wyłowione z rowów melioracyjnych na łące oraz wzdłuż linii brzegowej
Skotawy:
1. Błotniarka moczarowa Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
Pięć dorosłych ślimaków wyłowiono z dna kanałów na łące. Błotniarka ta zamieszkuje małe,
płytkie zbiorniki wód słodkich, stojące lub o słabym prądzie. Nie jest objęta ochroną.
2. Błotniarka stawowa Lymnaea stagnalis (L., 1758)
Odnaleziono jednego żywego ślimaka i jedną pustą muszlę. Gatunek ten zaliczany jest do
najpospolitszych błotniarek z nizinnej części kraju. Występuje prawie we wszystkich typach
zbiorników. Nie jest objęty ochroną.
3. Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex (L., 1758)
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W odłowionym materiale znaleziono dwa żywe osobniki. Zatoczek ostrokrawędzisty
zamieszkuje głównie drobne i zarośnięte zbiorniki wody stojącej. W strumieniach i wolno
płynących rzekach spotykany jest rzadziej. W Polsce uznawany jest za gatunek pospolity w
części nizinnej. Nie podlega ochronie.
4. Zatoczek białawy Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
Stwierdzono obecność 6 pustych muszli tego ślimaka. Gatunek ten spotykany jest pospolicie
w wodach zarówno stojących jak i płynących, głównie na obszarach nizinnych i wyżynnych.
Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki środowiskowe, zwłaszcza zanieczyszczenie
wód (gatunek β-mezosaprobowy) oraz zmienne pH, od 5,2 do 7,8. Nie podlega ochronie.
5. Zatoczek rogowy - Planorbarius corneus (L., 1758)
Wyłowiono 9 muszli tego ślimaka. Zatoczek rogowy występuje głównie w wodach stojących
lub wolno płynących z bogatą roślinnością. W Polsce zaliczany jest do gatunków pospolitych i
licznych. Nie podlega ochronie.
Ponadto w osadzie z rowów stwierdzono obecność jednego gatunku małża:
 Kulkówka rogowa Sphaerium corneum (L., 1758)
Wyłowiono dwa dorosłe okazy małża. Gatunek ten spotykany jest w bardzo różnych typach
wód bieżących i stojących. Największą liczebność osiąga w zbiornikach żyznych. Jest on
odporny na zanieczyszczenia oraz deficyty tlenu. Wykazuje dużą aktywność filtracyjną. Nie
podlega ochronie.
W materiale pobranym z rzeki Skotawy zidentyfikowano następujące gatunki ślimaków i
małżów:
1. Rozdepka rzeczna Theodoxus fluviatlis (L., 1758)
Wyłowiono 13 żywych ślimaków. Gatunek ten spotykany jest pospolicie w stawach oraz
rzekach o wolnym nurcie, na kamieniach oraz roślinach. Nie jest objęty ochroną.
2. Zagrzebka pospolita Bithynia tentaculata (L., 1758)
Wyłowiono 3 dorosłe osobniki rzeczki. Gatunek ten spotykany jest pospolicie w stawach oraz
rzekach o wolnym nurcie, na kamieniach oraz roślinach. Nie jest objęty ochroną.
3. Rozdętka pospolita Physa fontinalis (L., 1758)
Stwierdzono obecność jednego żywego osobnika i jednej pustej muszli. Gatunek zasiedla
wody stojące lub wolnopłynące, obficie zarośnięte. Nie podlega ochronie.
4. Błotniarka jajowata Lymnea peregra (O. F. Müller, 1774)
W materiale z dna pozyskano sześć dorosłych osobników. Ślimak ten występuje w wodach
różnego typu. Może prowadzić amfibiotyczny tryb życia. Należy do gatunków często
spotykanych i nie jest objęty ochroną.
5. Zatoczek białawy Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
Wyłowiono jedną, lekko uszkodzoną muszlę tego zatoczka. Gatunek jak wspomniano wyżej
nie podlega ochronie.
6. Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex (L., 1758)
Pozyskano jeden dorosły okaz tego ślimaka. Gatunek ten jak wspomniano wyżej nie podlega
ochronie.
7. Kulkówka rogowa Sphaerium corneum (L., 1758)
Dwa młode osobniki tego małża odłowiono z dna rzek. Gatunek ten jak wspomniano wyżej
nie podlega ochronie.
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Wszystkie stwierdzone w zebranym materiale gatunki należą do często spotykanych i w
większości pospolitych. Nie odnotowano żadnych gatunków chronionych (w myśl
prawodawstwa polskiego jak i europejskiego) lub rzadkich.

Zatoczek białawy.

Żywy okaz bursztynki pospolitej, uszkodzona muszla zatoczka białawego
i żywy osobnik kulkówki rogowej.
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Muszla zatoczka ostrokrawędzistego.

Muszla błotniarki moczarowej.

Muszla ślimaka gajowego.

Uszkodzona muszla zatoczka białawego.
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3. Rodzaj technologii
W planowanym obiekcie prowadzona będzie produkcja żywca ryb jesiotrowatych, głównie
jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri) od narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o
masie 3÷4 kg) kg. Karmienie ryb odbywać się będzie w oparciu o gotowe pasze
ekstrudowane, możliwy jest niewielki dodatek pasz roślinnych i wysokobiałkowych
przygotowanych na miejscu w gospodarstwie (śruta i parowane rośliny strączkowe).
Planowany pobór wody w ilości 40 l/s, stanowi niewielki procent wody przepływającej w
rzece Skotawie na wysokości planowanego obiektu. Zgodnie z art. 403, ust. 7 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.), przepływ nienaruszalny
jaki powinien pozostać w korycie rzeki wynosi 50% wartości SNQ. SNQ dla badanego profilu
wynosi 0,18 m3/s, a SSQ = 0,27 m3/s. Oznacza to, że przy średnim przepływie wynoszącym
0,27 m3/s [tj. 270 l/s], przepływ dyspozycyjny wynosi 180 l/s, a inwestor planuje pobierać
jedynie 40 l/s, co dla produkcji ryb jesiotrowatych jest wielkością wystarczającą.

4. Warianty przedsięwzięcia
Wariant „0” – zaniechania realizacji inwestycji
Wariant zerowy przewiduje całkowitą rezygnację z realizacji przedmiotowej inwestycji. W
takim przypadku inwestorzy, tj. Beata i Michał Cybulscy działki 128 i 129 użytkować będą w
sposób zgodny z obecnym, tj. jako łąkę, częściowo z przeznaczeniem na plantację borówki
amerykańskiej.
Wariant „A” – proponowany przez inwestora
W ramach wariantu „A” przewiduje się wykonanie:
 ujęcia brzegowego wody z rzeki Skotawy w jej km 38+100 w formie komory
wlotowej z kratą o prześwicie 1,5 mm,
 rurociągu PVC o średnicy ø500 mm i łącznej długości L=27m,
 piaskownika – komory dwudzielnej, betonowej o wymiarach 8,40 x 16,0 m,
 rowu zasilającego o długości 44,0 m i szerokości w dnie 1,0 m, nachylenie skarp
1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 rurociągów zasilających stawy z PVC średnicy ø160÷200 mm,
 stawów o konstrukcji drewnianej, żelbetowej bądź z tworzyw sztucznych, o
wymiarach
3,5 x 10 x 1,5 m – 14 szt.
3,5 x 15 x 1,5 m – 7 szt.
 rowu odprowadzającego o długości 36 m, szerokości dna 1,0 m, o nachyleniu
skarp 1:1, umocnionego płytami betonowymi,
 mikrosita oczyszczającego wody poprodukcyjne,
 oczyszczalni biologicznej (laguny) o powierzchni F=2325 m2 i pojemności V=2557
m3,
 studni zrzutowej wody z laguny do rzeki Skotawy w km 37+970 km,
 instalacji solarnej do podgrzewania wody produkcyjnej,
 fundamentu – płyty żelbetowej do posadowienia zbiornika na ciekły tlen,
 domu mieszkalnego typu Kania WRN 1132 o pow. zabudowy do 62,2 m2,
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 budynku gospodarczego typu Murator G21a – wiata garażowa z pomieszczeniem
gospodarczym WAJ3348 o pow. zabudowy do 63,1 m2,
 placów manewrowych, dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych o
szerokości do 4,0 m, utwardzonych pospółkiem żwirowym,
 ogrodzenia obiektu,
 studni na osady o pojemości 18,0 m3,
 brodzika dezynfekcyjnego,
 odwodnienia (melioracji) terenu.
Planowane prace melioracyjne na działkach nr 128; 129, polegać będą na:
•
obkoszeniu skarp i odmuleniu dna rowu warstwą odmulającą o 20 cm,
•
odprowadzeniu nadmiaru wód z rowów do projektowanej oczyszczalni biologicznej
drenażem PVC-u Ø 100 mm.
Parametry techniczne poletka odciekowego:
•
powierzchnia 5,0 m x 15,0 m = 45 m2
•
miąższość warstwy filtracyjnej 0,90 m
•
drenaż, trzy ciągi sączków PVC-u Ø 100 mm z odpływem do laguny
Wariant „B” – alternatywny lokalizacyjnie
W ramach wariantowania alternatywnego lokalizacyjnie, przewiduje się budowę stawów w
południowej części działek 128 i 129, tj. w większym oddaleniu od koryta rzeki Skotawy.
Wariantowanie alternatywne polegające na budowie zespołu stawów jesiotrowych na
terenie działek innych niż planowane jest niemożliwe, z powodu braku odpowiednich
lokalizacji będących w dyspozycji inwestorów.
Wariant „C” – alternatywny technologicznie
Wariant alternatywny technologicznie, zakłada budowę zespołu stawów według założeń
technologicznych wariantu „A”, bez jego wyposażania w instalację solarną do podgrzewania
wody produkcyjnej.
Wybór wariantu i jego uzasadnienie:
Inwestorzy zdecydowali się na realizację wariantu „A”, tj. polegającego na budowie od
podstaw gospodarstwa rybackiego zasilanego wodą z ujęcia powierzchniowego z rzeki
Skotawy, położonego w północnej części działek 128 i 129; które zajmować się będzie
produkcją żywca jesiotrowego od narybku drobnego (5 gram), do ryby handlowej o masie
3÷4 kg) kg, zgodnie z wariantem inwestorskim „A”.
Podstawowymi argumentami przemawiającymi za wyborem tego rozwiązania i wariantu
inwestycyjnego są:
 wyłączenie pod zabudowę możliwie niewielkich powierzchni biologicznie czynnych w
związku z lokalizacją obiektu bliżej linii brzegowej rzeki,
 mniejszy zakres prac ziemnych i budowlanych, gdyż wariant pozwala na zachowanie
części istniejącej zieleni łąkowej znajdującej się od strony wjazdu do gospodarstwa,
 pełniejsze wykorzystanie obiektu przez przedłużenie okresu żerowania ryb
(przyrostu) na okres jesienno – zimowy i wiosenny, dzięki podgrzaniu wody
produkcyjnej w instalacji kolektora słonecznego.
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5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców,
materiałów, paliw oraz energii
Przewidywana ilość wykorzystania na etapie budowy:
Nie przewiduje się wykorzystania większych ilości wody na tym etapie, za wyjątkiem
niewielkiej ilości wody technologicznej zużytej do prac budowlanych na terenie planowanej
inwestycji (do 20 m3). Pozostałe surowce to stalowe elementy konstrukcyjne (do 50 ton),
drewno (do 40 m3), piasek i żwir (do 100 m3), beton prefabrykowany (do 400 m3), rurociągi z
tworzyw sztucznych (do 200 mb), tworzywa sztuczne (do 40 m3), armatura, okablowanie, etc.
Zużycie paliwa przewidziane jest wyłącznie podczas pracy sprzętu mechanicznego
wykorzystanego do wykonania wykopów, procesu budowy oraz dla potrzeb pojazdów
dowożących materiały.
Na etapie realizacji nastąpi zużycie m.in.
- wody do celów budowlanych w ilości ok. 5 m3/dobę,
- paliw dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu:
olej napędowy w ilości ok. 50 l/dobę
benzyna w ilości ok. 20 l/dobę
- energii elektrycznej w łącznej ilości ok. 5.000 kWh
- surowców i materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji.
Przewidywana ilość wykorzystania na etapie eksploatacji:
Na etapie eksploatacji przewiduje oraz pobór energii elektrycznej do zasilenia obiektu w ilości
do 40.000 KWh w ciągu roku. Przewiduje się wykorzystywanie do 1.261.440 m3 wody z rzeki
Skotawy rocznie na cele produkcyjne. Woda na cele socjalne ujmowana będzie z przyłącza
wodociągowego w ilości do 100 m3 rocznie. Podstawowym surowcem używanym do
produkcji jest pasza ekstrudowana o różnej granulacji, dostosowanej do wieku i masy ryb,
której zużycie przewiduje się na poziomie ok. 30 ton rocznie. Ponadto zużywanych może być
do 10 ton rocznie roślin wysokobiałkowych (łubin, peluszka, soja, rzepik, etc.).

6. Rozwiązania chroniące środowisko
W celu zabezpieczenia środowiska (w szczególności gruntowo – wodnego), a także dla
zabezpieczenia okolicznej ludności przed negatywnymi skutkami planowanych prac oraz
późniejszej eksploatacji obiektu, przewiduje się przedsięwziąć następujące środki i działania
zaradcze:
Etap realizacji prac:
 Ewentualna wycinka drzew i krzewów, zostanie przeprowadzona po uzyskaniu stosownego
zezwolenia oraz wykonana poza okresem lęgowym ptaków (15 października – 1 marca).
 Teren prowadzenia robót zostanie odpowiednio oznakowany, co przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w obrębie budowy. Oznakowanie zostanie
wykonane także wzdłuż koryta rzeki Skotawy, w sposób widoczny dla osób poruszających się
wzdłuż koryta rzeki (myśliwi, wędkarze, kajakarze, etc.).
 W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia wycieków i nieszczelności, budowane
rurociągi technologiczne oraz przyłącze wodociągowe, wykonane będą z rur o odpowiedniej
grubości i wytrzymałości.
Biu ro Op ra co wa ń E ko lo g iczn y ch T aj myr

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pt. „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych cały teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego, a ewentualna, nadkładowa warstwa gruntu odwieziona na miejsce
wskazane przez inwestora.
 Sprzęt mechaniczny używany podczas prowadzenia prac będzie utrzymany w należytym
stanie technicznym, a wszelkie wycieki olejów lub innych substancji ropopochodnych
natychmiast usuwane.
 Odpady komunalne powstałe podczas prac budowlanych i montażowych będą gromadzone w
odpowiednich pojemnikach, a następnie wywiezione na składowisko odpadów; w miarę
możliwości technicznych zastosowana zostanie segregacja podstawowych typów odpadów
powstających w trakcie robót.
 Roboty budowlane będą wykonywane w porze dziennej, co ograniczy uciążliwość hałasu
powodowanego przez urządzenia budowlane oraz środki transportu.
 Wykonawstwo powstałej na terenie obiektu sieci technologicznej będzie gwarantować
całkowitą szczelność (na infiltrację i eksfiltrację), potwierdzoną próbą hydrauliczną.
 Ekipy budowlane zostaną wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych i będą
przeszkolone w zakresie ich stosowania.
 Ewentualne odwadnianie wykopów budowlanych, zostanie ograniczone do niezbędnego
minimum, a wylewanie wypompowanych wód gruntowych prowadzone w sposób i w
miejscu najmniej szkodzącym środowisku gruntowo – wodnemu (zabrania się wprowadzania
wód z pompowania, bezpośrednio do wód i cieków powierzchniowych oraz rowów
melioracyjnych bezpośrednio wpływających do wód powierzchniowych).
 W trakcie wykonywania robót z użyciem sprzętu i urządzeń technicznych, Inwestor oraz
wykonawca prac, dołożą wszelkiej staranności, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
powierzchni ziemi wyciekami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
 Warstwa urodzajna (próchniczna) gleby odłożona zostanie w osobne miejsce, w sposób
umożliwiający jej ponowne wykorzystanie.
 Wykonawcy robót stosować będą nowoczesne technologie, ścisłe reżimy technologiczne,
sprzęt i maszyny o pełnej sprawności i wymaganych atestach technicznych oraz wszelkie
dostępne zabezpieczenia przed hałasem dla pracowników, wymagane przepisami BHP (w
tym urządzenia osobistej ochrony akustycznej).
 Na terenie inwestycji nie będą luzem magazynowane kruszywa i sypkie materiały budowlane,
a wszelkie przechowywanie tych substancji odbywać się będzie po ich oplandekowaniu.








Etap eksploatacji:
Pobór wody z ujęcia powierzchniowego odbywał się będzie zgodnie z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym, w ilości nie większej niż 40 l/s, tj. zapewniającej zachowanie
przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki.
Pasze stosowane w żywieniu ryb, będą spełniały wszelkie wymagania jakościowe, co
ograniczy emisję biogenów do wód Skotawy.
Sprowadzany będzie narybek wyłącznie z gospodarstw wolnych od chorób zakaźnych ryb i
posiadających stosowne zaświadczenie lekarza weterynarii (dla każdej partii z osobna).
Obiekt uzyska weterynaryjny numer identyfikacyjny i poddany zostanie stałemu nadzorowi
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Zestaw mikrosit utrzymany będzie w odpowiedniej sprawności technicznej.
Na odbiór śniętych ryb, inwestor podpisze stosowną umowę z uprawnionym podmiotem
zajmującym się utylizacją martwych szczątków zwierzęcych.
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 Do krótkotrwałego przechowywania śniętych ryb, gospodarstwo wyposażone zostanie w
szczelny pojemnik z tworzywa sztucznego, który przechowywany będzie w najchłodniejszym
miejscu budynku gospodarczego.
 Inwestor będzie dokonywał okresowych badań wód poprodukcyjnych i prowadził wymagana
sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska.
 Zbiornik bezodpływowy na popłuczyny z układu filtracyjnego, będzie okresowo opróżniany, a
zawartość wykorzystywana na cele nawożenia gruntów ornych.
 Wody poprodukcyjne z gospodarstwa, będą spełniały wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, zgodnie z którym
dopuszczalny przyrost zanieczyszczeń wynosi odpowiednio:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny wzrost
ilości substancji

1.

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

2.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

7

3.

Zawiesiny ogólne

mg/l

6

4.

Azot ogólny

mg N/l

1

5.

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

6.1 Wpływ zamierzenia na realizację celów środowiskowych określonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
oraz w Rozporządzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego
Dolnej Wisły (Dz. U. Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137)
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w graniach Jednolitej Części Wód
Powierzchniowych oznaczonej symbolem PLRW20002347266 „Skotawa z jeziora Skotawsko
Wielkie do Granicznej bez Maleńca”. Typ rzeki 23 - potok lub strumień na obszarze będącym
pod wpływem procesów torfotwórczych. Posiada status naturalnej części wód o stanie
ogólnym dobrym i z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaliczana jest do
wód monitorowanych. Brak wyznaczonych odstępstw w związku z osiągnięciem celów
środowiskowych w poprzedniej perspektywie planistycznej.
Przedsięwzięcie zamyka się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11 (europejski
kod: PLGW200011). Ocena stanu ilościowego wskazuje na stan dobry, w zakresie stanu
chemicznego, ocena także wskazuje na stan dobry. Brak jest derogacji dla tej części wód
podziemnych. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód podziemnych, dla
części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem
środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.
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Inwestycja z racji swojego charakteru, będzie powodować nieznaczne zwiększenie ilości
biogenów w wodach rzeki Skotawy, jednak będzie to zmiana niewielka, nie mająca
mierzalnego wpływu na stan czystości wody w rzece.
Ponadto, inwestycja nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na ciągłość migracyjną cieków
wodnych i nie jest związana z budową bądź eksploatacją przeszkód morfologicznych w
korycie rzeki Skotawy w związku z zastosowaniem ujęcia brzegowego, niewymagającego
spiętrzenia wody w korycie rzeki.

6.2 Wpływ przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany oraz odporność przedsięwzięcia
na klęski żywiołowe
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 z późn. zm.), przez pojęcia:
 klęski żywiołowej – rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo
środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte
tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i
instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym
kierownictwem,
 katastrofy naturalnej – rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w
szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska
ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i
zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt
albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu,
 awarii technicznej – rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie
obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych
powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości;
 cyberprzestrzeni – rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną
przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 z późn. zm.), wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z
użytkownikami.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 z późn. zm.), katastrofę naturalną lub awarię techniczną
mogą wywołać również zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze
terrorystycznym.
Charakter planowanego przedsięwzięcia związany jest z chowem i hodowlą ryb
jesiotrowatych. Zasadnicza część infrastruktury związanej z procesem produkcyjnym
umiejscowiona jest w wykopach ziemnych i budynkach technologicznych, co w naturalny
sposób zabezpiecza ją przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Stosowane
rozwiązania techniczne związane z procesem hodowlanym, nie powodują ryzyka wystąpienia
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dużej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach albo
środowiska na znacznych obszarach.
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W trakcie opracowywania dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia, analizowano
potencjalny wpływ zagrożeń związanych ze zmianą klimatu na funkcjonowanie
przedsięwzięcia po jego realizacji. Fale upałów, przesuszanie gruntów oraz susza wpływająca
na właściwości gleby nie mają żadnego znaczenia dla procesu chowu i hodowli ryb. W
przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk suszowych, ryby zostaną wyłowione i
sprzedane przed terminem, co poza stratą ekonomiczną, nie spowoduje wystąpienia
jakichkolwiek innych zagrożeń dla środowiska bądź infrastruktury technicznej.
Szczegółowej analizie poddano także położenie badanych elementów infrastruktury na tle
map zagrożenia powodziowego tak, aby wyeliminować ryzyko związane z powodzią zwłaszcza
w zakresie krytycznych elementów infrastruktury tj. terenu gospodarstwa wewnątrz
ogrodzenia, którego zalanie wodami powodziowymi mogłoby wywołać szkody środowiskowe
związane z zanieczyszczeniem wód, ucieczką ryb, a także spowodować znaczne straty w
infrastrukturze technicznej.
W celu określenia położenia planowanej infrastruktury na tle obszarów szczególnego
zagrożenia powodziowego, przeanalizowano dostępne Mapy Zagrożenia Powodziowego,
udostępniane w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl).
Analiza tych map wykazała, że cała infrastruktura realizowana w ramach projektu
zlokalizowana będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego, tj. poza
rzędną wód o prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 1% (tzw. woda stuletnia).

7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Planowana do realizacji inwestycja, spowoduje wprowadzanie do środowiska następujących
substancji i energii:
Etap realizacyjny:
 gazy i pyły pochodzące ze spalania paliw płynnych w silnikach maszyn i urządzeń
stosowanych na placu robót oraz dowożących sprzęt, materiały i pracowników na
plac robót; emisje te będą niewielkie, niezorganizowane, tj. silnie rozproszone
czasowo i przestrzennie, a ich skala jest niewielka i trudno policzalna; emisje te
należą do przemijających po zrealizowaniu przedsięwzięcia,
 hałas akustyczny oraz wibracje pochodzące ze stosowanych maszyn, urządzeń oraz
środków transportu; użytkowanie tego sprzętu i prowadzenie prac odbywać się
będzie wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00) przez okres prowadzenia
robót, przewidywany zakres prac budowlanych spowoduje powstanie okresowych i
przemijających źródeł hałasu takich jak:
o praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu akustycznego wynoszącym 7585 dB(A) w miejscu emisji,
o transport samochodowy o poziomie hałasu akustycznego wynoszącym 80-90
dB(A) w miejscu emisji,
 ścieki o charakterze wyłącznie komunalnym, przewiduje się ustawienie toalety
przenośnej na terenie obiektu dla potrzeb pracowników prowadzących roboty
budowlane, orientacyjna ilość wytwarzanych ścieków sanitarnych wyniesie ok. 0,2
m3/dobę, łączna ilość ścieków wyniesie do 20 m3 przez cały okres prowadzenia prac.
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Etap eksploatacji: na etapie eksploatacji rozbudowanego obiektu, emisje do środowiska
dotyczyć będą:
 hałasu akustycznego o mocy do ok. 55 dB w punkcie emisji, emisja hałasu dotyczy
zarówno pory dziennej jak i nocnej (w promieniu 50 m brak jest obszarów
chronionych akustycznie),
 spalin z pojazdów dowożących i odbierających pasze i ryby, a także pojazdów
pracowników i właścicieli – emisje te będą relatywnie niewielkie a jako
niezorganizowane czasowo i przestrzennie (poza piecami) są trudno policzalne, skład
chemiczny spalin z silników benzynowych i systemu Diesla jest powszechnie znany,
 wody poprodukcyjnej w ilości do 40 l/s, zawierającej maksymalnie:
Lp.

Nazwa wskaźnika

Dopuszczalny wzrost ilości
Jednostka
substancji

1.

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

2.

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

7

3.

Zawiesiny ogólne

mg/l

6

4.

Azot ogólny

mg N/l

1

5.

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

 ścieków bytowych w ilości do 30 m3/rocznie, do ścieków tych zaliczamy również
wodę ze zużytymi środkami dezynfekcyjnymi z brodzika dezynfekcyjnego dla
pojazdów.
Etap likwidacji przedsięwzięcia:
 gazy i pyły pochodzące ze spalania paliw płynnych w silnikach maszyn i urządzeń
stosowanych na placu rozbiórki oraz dowożących sprzęt, materiały i pracowników na
plac robót i wywożących powstałe odpady; emisje te będą niewielkie,
niezorganizowane, tj. silnie rozproszone czasowo i przestrzennie, a ich skala jest
niewielka i trudno policzalna; emisje te należą do przemijających po zrealizowaniu
przedsięwzięcia,
 hałas akustyczny oraz wibracje pochodzące ze stosowanych maszyn, urządzeń oraz
środków transportu; użytkowanie tego sprzętu mechanicznego oraz prowadzenie
prac rozbiórkowych odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00 –
22.00) przez okres prowadzenia robót, tj. do 4 tygodni, przewidywany zakres robót
rozbiórkowych spowoduje powstanie okresowych i przemijających źródeł hałasu
takich jak:
o praca maszyn budowlanych o poziomie hałasu akustycznego wynoszącym 7580 dB(A) w miejscu emisji,
o transport samochodowy o poziomie hałasu akustycznego wynoszącym 80-90
dB(A) w miejscu emisji.

Biu ro Op ra co wa ń E ko lo g iczn y ch T aj myr

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pt. „Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja z racji niewielkiego i typowo lokalnego zasięgu oddziaływania na
środowisko, nie powoduje ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko
i nie wymaga przeprowadzenia procedury transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się
w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach obszarowych,
prawnych form ochrony przyrody., tj. w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052, a
także w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Odległości od najbliżej położonych obszarów chronionych wynoszą:
- 20 m od obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB 220002,
- 20 m od Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest także poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w
oparciu o mapę przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną w 2011 r. przez
Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod
kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego.

Położenie planowanej inwestycji na tle obszarowych form ochrony przyrody (bez PKDS, zajmującego
wraz z otuliną cały obszar zdjęcia).
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Lokalizacja inwestycji na tle przebiegu korytarzy ekologicznych w obszarze między Słupskiem,
Bytowem i Lęborkiem.

10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie,
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze, gdzie występują dwa, średniej
wielkości obiekty akwakultury, oba zajmujące się produkcją pstrąga tęczowego. Najbliżej
położony obiekt zlokalizowany jest w Nożynie, ok. 1,6 km poniżej planowanej inwestycji.
Kumulowanie się zanieczyszczeń z obiektów, dotyczyć będzie przede wszystkim emisji
biogenów do wód powierzchniowych.
Emisje akustyczne i pyłowo-gazowe, nie będą powodowały istotnych oddziaływań na tereny
zlokalizowane poza działkami inwestorów, wobec czego nie będą w mierzalnym stopniu
kumulowały się z jakimikolwiek innymi oddziaływaniami pochodzącymi z terenów
zewnętrznych.

11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i
budowlanej
Zgodnie z definicją zawartą art. 3, pkt. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), za poważną awarię uznaje się zdarzenie,
a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na terenie planowanego
obiektu, nie będzie się stosować ani przechowywać się substancji niebezpiecznych mogących
wywołać przedmiotowe zagrożenie.
Analizowano kwestię położenia terenu zakładu w obszarze szczególnego zagrożenia
powodziowego. W celu określenia położenia planowanej inwestycji na tle obszarów
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szczególnego zagrożenia powodziowego, przeanalizowano dostępne Mapy Zagrożenia
Powodziowego, udostępniane w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju
(http://mapy.isok.gov.pl). Analiza tych map wykazała, że cała inwestycja, zlokalizowana
będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego, tj. poza rzędną wód o
prawdopodobieństwie wystąpienia Q = 1% (tzw. woda stuletnia), przy czym zaznaczyć należy,
że wynika to z braku opracowania map ISOK dla przedmiotowego obszaru.
Na terenie obiektu wystąpi niewielkie ryzyko katastrofy budowlanej rozumianej jako
„niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów”.

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ
na środowisko
Odpady powstające podczas robót budowlanych i montażowych na terenie planowanej
inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadów, zostały zaliczone do następujących grup:




15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i
ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
17)
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Przewiduje się, że w trakcie realizacji inwestycji, mogą być wytwarzane następujące odpady:
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury [do 100 kg],
 15 01 03 Opakowania z drewna [do 200 kg],
 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) [do 2 kg],
 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 [do 10 kg],
 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [do 5 ton],
 17 02 03 Tworzywa sztuczne [do 50 kg],
 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 [do 20
ton],
 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 1 tony].
* odpady niebezpieczne
Wskazane rodzaje i ilości odpadów są obliczone orientacyjnie. W zależności od przyjętej przez
wykonawcę technologii wykonywania poszczególnych etapów prac oraz szczegółowych
rozwiązań projektowych i technologicznych, ilości te mogą nieznacznie odbiegać od
wykazanych. Tym niemniej nie zwalnia to wykonawcy robót z właściwego gospodarowania
wszystkimi powstającymi odpadami, a w szczególności odpadami zaliczanymi do
niebezpiecznych, które powinny być oddane do utylizacji podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia.
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Do obowiązków wykonawcy robót (wytwórcy odpadów), będzie należeć:
− gromadzenie w sposób selektywny powstających odpadów,
− właściwe zagospodarowanie wszystkich powstających odpadów w fazie budowy, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
− przedstawienie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami do właściwego organu ochrony
środowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie
sprawozdawczości z wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Zagospodarowanie wytworzonych odpadów odbędzie się w następujący sposób:
17 05 04 – wskazana ilość ziemi (20 ton), jest maksymalną ilością jaka może powstać podczas
prowadzenie prac ziemnych, planuje się częściowe wykorzystanie ziemi do wyrównania
terenu pod obiekty, pozostała część zostanie wywieziona na zewnątrz i wykorzystana np. do
rekultywacji wyrobisk,
17 01 01 – gruz w całości zostanie wywieziony na zewnątrz i wykorzystany do rekultywacji
wyrobisk,
17 02 01, 15 01 01 i 15 01 03 – odpady drewna i makulatura zostaną przekazane osobom
fizycznym celem wykorzystania jako źródło ciepła,
17 02 03 – tworzywa sztuczne zostaną przekazane po wysortowaniu wraz z odpadami o
charakterze komunalnym,
17 04 05 – złom zostanie sprzedany w punkcie skupu surowców wtórnych,
20 03 01 – odpady komunalne zostaną odebrane przez uprawnioną firmę na podstawie
stosownej umowy z inwestorem,
15 02 02 – zaliczane do odpadów niebezpiecznych zaolejone szmaty i czyściwa, będą zbierane
w szczelnym opakowaniu z tworzywa sztucznego a następnie zostaną przekazane
uprawnionej firmie do utylizacji,
15 02 03 – sorbenty i materiały filtracyjne (ścierki i szmaty) zostaną przekazane na
składowisko odpadów.
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ilość wytwarzanych
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Odpady powstające podczas eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zostały zaliczone do następujących grup:
 02) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
 15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Przewiduje się wytwarzanie na terenie gospodarstwa następujących rodzajów i ilości
odpadów:
 02 01 06 – odchody zwierzęce [do ok. 10 ton rocznie],
 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury [do 0,1 tony rocznie],
 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych [do 0,2 tony rocznie],
 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [do 2 ton rocznie].
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Powstające na terenie gospodarstwa odpady, będą zagospodarowywane w następujący
sposób:
02 01 06 – odchody zwierzęce w postaci odwodnionego osadu z systemu mikrosit
zawierającego również niewielkie ilości łusek; przewiduje się trzy warianty i
możliwości zagospodarowania przedmiotowych odpadów poprzez:
 Unieszkodliwianie w procesie D1 bądź D5 (składowanie na składowiskach) –
aktualnie jest to preferowana przez Inwestora forma.
 Odzysk w procesie R10 (nawożenie gruntów ornych Inwestora) – w związku z
brakiem danych dotyczących zawartości azotu w odchodach rybich,
dokonanie obliczeń spełniania warunku nieprzekraczania wskaźnika 170
kgN/ha, jest niemożliwe. W przypadku gdyby Inwestor zdecydował się na ten
sposób zagospodarowania odchodów ryb, będzie musiał w akredytowanym
laboratorium (np. Delegatury WIOŚ w Słupsku), wykonać badanie zawartości
azotu ogólnego, metali ciężkich i pod kątem parazytologicznym (zawartości
jaj bądź form przetrwalnikowych pasożytów). Następnie zobowiązany będzie
wystąpić do właściwego organu o zezwolenie na prowadzenie odzysku
odpadów.
 Przekazanie (sprzedaż) odchodów do firm zajmujących się wytwarzaniem
podłoży dla pieczarek i innych grzybów, za pokwitowaniem w postaci karty
przekazania odpadu. Firmy prowadzące tego rodzaju działalność, dokonują
procesu odzysku R3 (recykling substancji organicznej włączając
kompostowanie) i są zainteresowane zakupem tego rodzaju surowca.
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury oraz 15 01 03 – opakowania z tworzyw
sztucznych, sprzedawane będą do punktów skupu surowców wtórnych za
pokwitowaniem odbioru odpadów w postaci karty przekazania odpadu.
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, unieszkodliwiane będą
poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych.
Martwe ryby z procesu produkcji; zgodnie z art. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), nie są prawnie zaliczane do
odpadów i nie są objęte przepisami ustawy o odpadach. Przewidywana roczna masa
martwych sztuk wyniesie ok. 0,5 tony, zbierane one będą w szczelnym pojemniku z
tworzywa sztucznego, który według potrzeb będzie rozładowywany poprzez
przekazanie na samochód firmy utylizacyjnej.

13. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
W ramach realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się konieczności wykonywania rozbiórek
jakichkolwiek obiektów i urządzeń technicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opracował:
mgr Adam Sito
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