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1. Informacje wstępne 
1.1. Podstawa i przedmiot opracowania 

Opracowanie przedstawia materiały, które będą stanowić podstawę do wystąpienia 
Wnioskodawcy z wnioskiem do Starosty Opolskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowu drogowego i wylotu kanału deszczowego 
oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do projektowanego rowu drogowego 
wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 
Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - 
Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice. 

W/w wystąpienie jest spowodowane planowanym przedsięwzięciem polegającym 
na przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O 
Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki wraz z przebudową 
systemu odwodnienia w miejscowości Magnuszowice i koniecznością uzyskania przez 
Inwestora pozwolenia wodnoprawnego w związku ze szczególnym korzystaniem z wód, 
do którego zalicza się odprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz 
budową urządzeń wodnych, do których zalicza się wyloty kanalizacyjne i rowy. 

 

1.2. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole 

 

1.3. Cel opracowania 

Niniejszy operat stanowić będzie integralną część wystąpienia Wnioskodawcy do Starosty 
Opolskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu 
drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O oraz na wykonanie budowli 
wylotowej W-1 i odprowadzanie do rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1509 O wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych 
nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O 
Magnuszowice - Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice. 

Pozwolenie wodnoprawne stanowi szczególną formę decyzji administracyjnej i w myśl 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r. poz. 672 z późn. zm.); oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) wymagane jest na wykonanie, przebudowę lub likwidację 
urządzeń wodnych, do których zalicza się m.in. wyloty kanalizacyjne i rowy oraz w przypadku 
szczególnego korzystania z wód, m.in. na odprowadzanie wód opadowych. 

 

1.4. Zakres opracowania 

Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  
na wykonanie rowu, wykonanie wylotu oraz odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych. 
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy „Prawo wodne”, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 
wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny, natomiast wymogi jakim powinien 
odpowiadać operat zostały określone w art. 132 pkt. 1,2,3 i 5 ustawy "Prawo wodne". 

 
2. Wykorzystane materiały 

Do wykonania operatu wodnoprawnego wykorzystano następujące materiały: 
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 

z późn. zm.; 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. 

z 2016r. poz. 672 z późn. zm.; 
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3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 
z późn. zm.;  

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.; 

5. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.; 
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.; 
7. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 353 z późn. zm.; 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. 
poz. 1651 z późn. zm.; 

9. Ustawa z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity Dz.U. 
z 2015r. poz. 909 z późn. zm.; 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 
poz. 71; 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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; 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów - Dz. U. z 2014r. poz. 1923; 

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

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Dz. U. z 2016r. poz. 1967; 

15. Projekt Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 
Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - 
Magnuszowiczki na działkach nr 134/4, 200, 96, 95/3, 97/2, 97/1 k.m. 1, obręb 0011 
Magnuszowice, Gmina Niemodlin- Budownictwo Ogólne mgr inż. Agata Rybczyńska, 
Niemodlin 2016r. 

16. Informacje uzyskane od Wnioskodawcy, 
17. Wizja lokalna w terenie. 

 

3. Lokalizacja 

Administracyjnie planowana inwestycja pn. „Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania 
dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków 
i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki" objęta zakresem niniejszego opracowania położona 
jest na gruntach miejscowości Magnuszowice w gminie Niemodlin, w powiecie opolskim, 
w zachodniej części województwa opolskiego. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie skrzyżowania dróg 
powiatowych w zakresie wykonania konstrukcji drogi wraz z nową nawierzchnią asfaltową, 
krawężnikami i chodnikami wraz z budową kanalizacji deszczowej i rowu drogowego 
dla właściwego odwodnienia obszaru skrzyżowania. 

Realizacja przedsięwzięcia w tym zakresie planowana jest na gruntach miejscowości 
Magnuszowice w obszarze następujących działek nr 95/3, 96, 97/1, 97/2, 134/4, 200 k.m. 1 
obręb 0011 Magnuszowice. 
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4. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunków środowiskowych 

4.1. Charakterystyka stanu istniejącego 

Skrzyżowanie dróg powiatowych w Magnuszowicach posiada nawierzchnię asfaltową, 
z licznymi nierównościami w przekroju poprzecznym i podłużnym. Rejon skrzyżowania otoczony 
jest domami jednorodzinnymi i zabudową zagrodową. 

Na przedmiotowym terenie znajduje się następująca infrastruktura techniczna: 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna deszczowa 

• sieć teletechniczna (naziemna i kablowa) 
• sieć energetyczna (naziemna i kablowa). 

 

4.2. Zakres przedsięwzięcia 

Projektuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin 
Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki 
w miejscowości Magnuszowice w zakresie wykonania konstrukcji drogi wraz z nową 
nawierzchnią asfaltową, krawężnikami i chodnikami wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i rowu drogowego dla właściwego odwodnienia obszaru skrzyżowania. 

W ramach odwodnienia skrzyżowania przewiduje się wykonanie rowu drogowego 
lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O oraz wykonanie budowli wylotowej W-1 
i odprowadzanie do rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O wód 
opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507 O, 
1508 O i 1509 O co wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

W celu właściwego przepływu zebranych wód opadowych w rejonie skrzyżowania zakres 
przedsięwzięcia obejmuje również prace związane z odmuleniem istniejących rowów 
drogowych, co stanowi prace związane z konserwacją i nie wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. 

 

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Zakres planowanego przedsięwzięcia w zakresie wymagającym uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego przewiduje wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowu drogowego 
i wylotu kanału deszczowego oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie 
do projektowanego rowu drogowego wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru 
skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - 
Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest: 
• wykonanie rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O 

na odcinku od jej km 0+063 do km 0+259; 
• wykonanie budowli wylotowej W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 

drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066; 

• odprowadzanie poprzez wylot W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 
drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066 
wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice-
Grodków i 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice 

W dalszej części niniejszego operatu przedstawiono stan prawny nieruchomości 
usytuowanych na obszarze zamierzonego korzystania z wód oraz scharakteryzowano jego 
zakres, tzn. ilość i jakość odprowadzanych wód opadowych oraz charakterystykę urządzeń 
odprowadzających wody opadowe i projektowanych urządzeń wodnych.  
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6. Aktualny stan formalno-prawny nieruchomości 

Zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na wykonaniu na gruntach miejscowości 
Magnuszowice urządzenia wodnego tj. rowu drogowego i wylotu kanalizacji deszczowej oraz 
na szczególnym korzystaniu z wód, do którego zaliczać się będzie zorganizowane 
odprowadzanie wód opadowych do rowu drogowego tj. do ziemi. 

Całość powyższego zakresu zamierzonego korzystania z wód wymagająca uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego obejmować będzie teren działek nr 95/3 i 96 k.m. 1, obręb 0011 
Magnuszowice. 

Działka nr 96 stanowi własność Skarbu Państwa i pas drogowy drogi powiatowej 
nr 1509 O, znajdującej się w zarządzie Wnioskodawcy - Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole. 

Działka nr 95/3 stanowi własność - Zygmunta Stawińskiego, Magnuszowice 70, 49-156 
Magnuszowice. 

Działka nr 97/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Tauron 
Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód objęty zakresem niniejszego 
opracowania obejmuje jedynie teren w/w działek nr 95/3 i 96, w obrębie których znajduje się 
planowany do budowy wylot W-1 oraz odbiornik wód opadowych - projektowany rów drogowy 
lewostronny. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestor wystąpi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w oparciu 
o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) i uzyska dla działek nie będących jego własnością prawo 
dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie wydzielonym pod planowaną 
inwestycję. 

 

7. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych 

7.1. Charakterystyka zlewni 

Ze względu na układ wysokościowy terenu oraz projektowany zorganizowany system 
odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, 1507 O 
Magnuszowice-Grodków i 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w miejscowości 
Magnuszowice w ramach planowanego przedsięwzięcia wydzielono jedną zlewnię, która ciążyć 
będzie poprzez projektowany wylot w-1 do projektowanego rowu drogowego lewostronnego. 

W ramach obliczeń powierzchni zlewni uwzględniono przede wszystkim projektowane 
odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507 O, 1508 O i 1509 O w miejscowości 
Magnuszowice wraz z obszarem pasa drogowego ciążącego do obszaru skrzyżowania.  

Przedmiotowa zlewnia dla obszaru objętego dokumentacją projektową planowanej 
przebudowy skrzyżowania [15] obejmować będzie obszar jezdni dróg powiatowych w obrębie 
skrzyżowania i na odcinkach ciążących do skrzyżowania (współczynnik spływu ψ=0,90) 
oraz obszar projektowanych w tym obrębie chodników i zjazdów indywidualnych do posesji 
z kostki betonowej (ψ=0,80), a także obszar terenów zieleni i poboczy (ψ=0,20) ciążących 
do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do zbiorczych kolektorów deszczowych, 
którymi wody opadowe odprowadzane będą poprzez projektowany wylot W-1 DN400 
do projektowanego rowu drogowego lewostronnego. 
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7.2. Założenia wyjściowe do obliczeń 

Dla zakresu projektowanego w ramach dokumentacji projektowej [15], ze względu 
na krótkie odcinki odwadnianych dróg i stosunkowo małą zlewnię, obliczenia wykonano metodą 
stałych natężeń, zależną tylko od 2 parametrów: powierzchni zlewni i współczynnika spływu. 

Powierzchnię zlewni zredukowanej wyznaczono z następującej zależności: 

FR = FC * ψ 
gdzie: 

FR - powierzchnia zlewni zredukowanej. 
FC - powierzchnia rzeczywista zlewni cząstkowej o określonym sposobie zagospodarowania, 

ψ   - współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju nawierzchni danej zlewni 

cząstkowej [liczba oderwana ≤ 1] uwzględniający straty związane z parowaniem  
i wsiąkaniem na danej powierzchni; 

Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne: 
Q = FR * qmax * φ 

gdzie: 
Q  - miarodajny (obliczeniowy) spływ ścieków opadowych [dm3/s]; 
FR  - łączna powierzchnia zlewni zredukowanej; 
φ  - współczynnik opóźnienia odpływu uzależniony jest od wielkości zlewni i jej 

kształtu oraz od spadku terenu; przyjęto współczynnik φ=1; 
qmax - maksymalne jednostkowe natężenie opadu [dm3/s*ha]; wyznaczone wg 

modelu Bogdanowicz i Stachý: 

1

584,0

33,0

max ]
1

ln) ,(42,1[7,166),( −






−⋅+= dddd t
C

tRtCtq α   
gdzie: 

td - czas trwania deszczu, min, 
C - częstość (powtarzalność) deszczu, lata, 
α - parametr (skali) zależny od regionu Polski i czasu td 

 

przy założonych wielkościach powyższych zmiennych na poziomie: c = 2 (p=50%); 
t = 15 min.; maksymalne jednostkowe natężenie opadu wynosić będzie: 

qmax = 144 dm3/s*ha 
 

Maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków z obszaru zlewni Qmaxh wyliczona 
zostanie z następującego wzoru przy założeniu deszczu nawalnego trwającego t = 900 sekund 
(15 minut): 

Qmaxh = Q * td 

gdzie: 
Qmaxh  - maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków [m3/h]; 
Q  - miarodajny (obliczeniowy) spływ ścieków opadowych [dm3/s]; 
td - czas trwania deszczu, [sek], 

Roczna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika z obszaru 
zlewni wydzielonej na przedmiotowym obszarze określona zostanie z zależności: 

QR  = FR * H 
gdzie: 

QR - roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiornika [m3/rok]; 
FR - łączna powierzchnia zredukowana zlewni [m2];  
H - maksymalna roczna wysokość opadu jak dla m. Opola z wielolecia 1981-2010 

(przyjęto 0,8683m/rok jak dla 2010 roku wg danych serwisu www.pogodynka.pl)  
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Średniodobowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z obszaru zlewni 
określona zostanie z zależności: 

Qśrd  =    QR / Nd 
gdzie: 

Qśrd  - średniodobowa ilość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiornika [m3/d]; 
QR  - roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiornika [m3/rok]; 
Nd  - średnia ilość dni deszczowych jak dla miasta Opola z wielolecia 1981-2010 

tj. 165 dni w roku wg danych serwisu www.pogodynka.pl; 
 

7.3. Obliczenia ilości wód opadowych dla planowanego przedsięwzięcia 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wyniki obliczeń miarodajnego spływu wód 
opadowych dla wnioskowanego zakresu zamierzonego korzystania z wód tj. odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych ze zlewni obejmującej obszar odwadnianego skrzyżowania 
zgodnie z dokumentacją projektową [15]. 

 
Tabela nr 1 - Wyniki obliczeń spływu wód opadowych  

Zlewnia 
cząstkowa 

Rodzaj powierzchni spływu Powierzchnia 
FC 

[ha] 

Wsp. spływu 
ψ 
 

Powierzchnia 
zredukowana 

FR  
[ha] 

Miarodajny spływ 
wód opadowych 

QC 
[dm3/s] 

I.1 powierzchnia jezdni 0,2250 0,90 0,2025 29,16 
I.2 powierzchnia chodnika i zjazdów 0,0750 0,80 0,0600 8,64 
I.3 powierzchnia pozostałych terenów  0,0800 0,20 0,0160 2,30 

 RAZEM ZLEWNIA 0,3800 - 0,2785 40,10 

 

Wyznaczona łączna obliczeniowa ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych 
z obszaru zlewni dla etapu I wyniesie: 

Q   =   40,10 l/s 

Maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków z obszaru zlewni wyniesie  
Qmaxh =  0,0401 * 900  =  36,09 m3/h 

Roczna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika z obszaru zlewni 
wyniesie: 

 

QR =  2785m2 * 0,8683 m/rok   =  2418,22 m3/rok 
 

Średniodobowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z obszaru zlewni 
wyniesie: 

Qśrd  =    2418,22 / 165 =   14,66 m3/d 
 

7.4. Wnioski 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zamierzonego szczególnego korzystania z wód 
polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych 
nie jest wymagane prowadzenie stałego pomiaru ilościowego odprowadzanych ścieków. 
Dlatego też określenie ich ilości wykonywane jest metodą obliczeniową w celu określenia 
ewentualnego wpływu na odbiornik. 

Wykonane obliczenia spływu wód opadowych i roztopowych z wykorzystaniem wzorów 
empirycznych dla założonego prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu nawalnego, mogą 
wykazywać znaczną niepewność. Jest to związane z faktem, iż będą odprowadzane wody 
opadowe, których ilość jest bezpośrednio związana ze sposobem zagospodarowania terenu 
na obszarze zlewni, który wpływa na szybkość spływu wód do odbiornika. 



OPERAT WODNOPRAWNY 
NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH  

ZEBRANYCH Z OBSZARU SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NR 1507 O, 1508 O I 1509 O W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZOWICE 

9 

Jednocześnie można stwierdzić, iż projektowany system kanalizacyjny posiadać będzie 
rezerwy umożliwiające przejęcie większych ilości wód opadowych niż obliczone. 

Poniżej zestawiono parametry ilościowe odprowadzanych wód opadowych i roztopowych 
poprzez wylot W-1 po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne - (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.): 

Qmaxh =      36,09 m3/h 
Qśrd  =      14,66 m3/d 
QR =  2418,22 m3/rok 

 

8. Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe spłukujące zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz 
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogące występować m.in. na powierzchni 
jezdni, zostaną zebrane poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej poprzez wylot zostaną 
odprowadzone do projektowanego rowu drogowego, czyli do gruntu. 

Mając na względzie, że w przypadku przedmiotowej zlewni mamy do czynienia 
z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni szczelnych dróg 
powiatowych niewymienionych w §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014r. 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), zatem w myśl §21 ust. 2, ścieki zebrane przez projektowany 
system odwodnienia mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania  

Ponadto mając na względzie niewielkie natężenie ruchu kołowego na przedmiotowych 
drogach, wyniki obliczeń oraz zastosowane rozwiązania projektowe, takie jak wpusty 
deszczowe z częścią osadnikową należy stwierdzić, że ścieki odprowadzane do gruntu 
nie wywołają w nim żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które 
uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

 

9. Charakterystyka instalacji i urządzeń służących do zebrania, transportu, 
oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

9.1. Informacje ogólne 

W ramach odwodnienia skrzyżowania przewiduje się wykonanie rowu drogowego 
lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O oraz na wykonanie budowli wylotowej W-1 
i odprowadzanie do rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O wód 
opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507 O, 
1508 O i 1509 O. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia został przedstawiony na planie zagospodarowania 
terenu (rysunek nr 2) oraz rysunkach szczegółowych. 

 

9.2. Wykonanie rowu drogowego 

W ramach przedsięwzięcia w celu uregulowania odpływu wód opadowych przewiduje się 
wykonanie rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O 
w Magnuszowicach na odcinku od jej km 0+063 do km 0+259. Wykonany zostanie typowy rów 
drogowy o przekroju trapezowym z jego włączeniem w rejonie przepustu pod drogą 
w km 0+259,66 do istniejącego rowu melioracyjnego ciążącego dalej do rzeki Ścinawa 
Niemodlińska. 
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Charakterystyczne parametry planowanego rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1509 O w Magnuszowicach na odcinku od jej km 0+063 do km 0+259: 

- współrzędne geograficzne początku odcinka w km 0+063: 
- 50° 41' 42.57”  szerokości geograficznej północnej 
- 17° 35' 57.27”  długości geograficznej wschodniej 

- współrzędne geograficzne końca odcinka w km 0+259 
- 50° 41' 43.50”  szerokości geograficznej północnej 
- 17° 36' 07.56”  długości geograficznej wschodniej 

- długość odcinka 196,0 m 
- szerokość dna  0,4m 
- nachylenie skarp  1:1,5 
- głębokość 0,85 m 
- spadek  0,34% 
- rzędna dna na początku odcinka 151,30 m n.p.m. 
- rzędna dna na końcu odcinka 150,61 m n.p.m. 

Szczegółowy profil odcinka rowu przedstawiono na rysunku nr 3.1. 
 

9.3. Kanały grawitacyjne 

Przewiduje się wykonanie następujących elementów: 

• kanały deszczowe sieciowe z rur kielichowych PP o średnicach DN400, DN300, 
łączonych na uszczelki gumowe;  

• kanały deszczowe z wpustów z rur kielichowych PP o średnicy DN150, łączone 
na uszczelki gumowe. 

Rurociągi układać zgodnie z profilami podłużnymi. Głębokość układania sieci przyjęto zgodnie 
z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 

9.4. Budowla wylotowa W-1 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie budowli wylotowej W-1 stanowiącej 
końcowy odcinek projektowanego kanału deszczowego DN400 poprzez który 
do projektowanego rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O 
w km 0+066 odprowadzane będą wody opadowe zebrane z obszaru zlewni. 

Budowlę wylotową W-1 zaprojektowano w formie ściętego końca rury kanału 
deszczowego DN400, pod kątem odpowiadającym nachyleniu skarpy rowu. W celu 
zabezpieczenia przed rozmywaniem skarp i dna rowu w rejonie wylotu na odcinku ok. 2m 
wykonać umocnienie skarp poprzez wykonanie obrukowania z kostki kamiennej 10x10cm 
do wysokości 90cm oraz umocnieniu dna rowu narzutem kamiennym . 

Charakterystyczne parametry budowli wylotowej W-1 do rowu drogowego lewostronnego 
w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w km 0+066: 

• średnica wylotu DN400 

• rzędna wylotu kanału 151,42 m n.p.m. 
• rzędna terenu w rejonie wylotu 152,26 m n.p.m. 
• rzędna dna rowu w rejonie wylotu 151,30 m n.p.m. 

• współrzędne geograficzne wylotu: 
- 50° 41' 42.60”  szerokości geograficznej północnej 
- 17° 35' 57.41”  długości geograficznej wschodniej 
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9.5. Pozostałe obiekty na kanałach 

Dla zapewnienia właściwego odbioru wód opadowych zebranych z obszaru dróg oraz 
eksploatacji przewodów kanalizacyjnych projektuje się wykonanie: 

- studzienek wpustowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem z kręgów 
betonowych C25/30 Ø500mm, z pierścieniem odciążającym żelbetowym Ø650mm 
ustawionych na płycie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej 
na podsypce z tłucznia lub żwiru gr. 15cm; na studzience osadzony zostanie, wpust 
uliczny klasy D400; 

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o średnicy wewnętrznej 

∅1000mm, z betonu klasy C35/45, wodoszczelności min. W6 i mrozoodporności F150, 
z dnem prefabrykowanym, monolitycznym z kinetą, kręgi łączone na uszczelki, przejścia 
szczelne odpowiednie dla rodzaju rur włączanych do studni, zwieńczonych zwężką 
redukcyjną (konusem) lub płytą pokrywową z osadzonym na niej włazem żeliwnym 

okrągłym ∅600mm klasy D400 z wypełnieniem betonowym, stopnie złazowe żeliwne 
wg PN-64/H-74086. 

 

10. Zagospodarowanie osadów ściekowych 
Zamierzone korzystanie z wód spowoduje, że powstawać będą, jako efekt oczyszczania 

ścieków opadowych w osadnikach wpustów deszczowych odpady inne niż niebezpieczne 
(w nawiasie podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923): 

- Zawartość piaskowników [19 08 02] 
Ze względu na nieracjonalność ekonomiczną i ekologiczną unieszkodliwiania odpadów 

na terenie przedmiotowego obiektu (stosunkowo niewielkie ilości wytwarzanych odpadów), 
optymalnym rozwiązaniem będzie zlecenie przez Inwestora usuwania i wykorzystywania 
lub unieszkodliwiania odpadów przez wyspecjalizowanego odbiorcę posiadającego zezwolenie 
na usuwanie tych odpadów (tzn. transport oraz ich wykorzystywanie lub unieszkodliwianie). 
Odpady z wpustów mogą być odbierane i utylizowane przez firmy wyspecjalizowane 
w tym zakresie usług. 

 

11. Urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne 
Ze względu na - związany z nierównomiernością opadów - zmienny napływ wód 

opadowych (a w zdecydowanej większości czasu ich brak), nie przewiduje się zainstalowania 
urządzeń pomiarowych rejestrujących przepływ ścieków. 

Nie przewiduje się zabudowy żadnych znaków wodnych. 
 

12. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym wraz z opisem 
jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków 

Wody opadowe i roztopowe zebrane z obszaru przedmiotowej zlewni odprowadzane będą 
poprzez projektowany wylot do ziemi tj. do projektowanego rowu drogowego lewostronnego 
w obszarze działek nr 95/3 i 96 w Magnuszowicach. 

Przedmiotowy rów drogowy łączyć się będzie z systemem rowów melioracyjnych 
odwadniających obszar miejscowości Magnuszowice, mających swoje ujście do rzeki Ścinawa 
Niemodlińska. 

Charakter odbiornika wód opadowych z przedmiotowej zlewni tj. rów drogowy prowadzący 
wody jedynie okresowo powoduje, że nie ustalono dla niego charakterystycznych przepływów 
hydrologicznych, ponadto nie jest zaliczany do cieków, na których prowadzony jest podstawowy 
czy też regionalny monitoring wód powierzchniowych wykonywany przez Wojewódzki 
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Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Z tego względu nie były prowadzone badania jakości 
wód odbiornika, czy też badania jakości wód podziemnych umożliwiających scharakteryzowanie 
jego parametrów jakościowych. 

Docelowym recypientem jest rzeka Ścinawa Niemodlińska, będąca jednym 
z ważniejszych dopływów rzeki Nysy Kłodzkiej, do której uchodzi na południe od Lewina 
Brzeskiego.  

Rzeka ma swoje źródła na wysokości 290m n.p.m. na południe od wsi Mieszkowice, 
na Płaskowyżu Głubczyckim. Główne dopływy to rzeka Kiełcznica (lewobrzeżny) oraz Meszna 
i Wytoka (prawobrzeżne). Łączna długość rzeki wynosi 57,2 km, a powierzchnia jej dorzecza 
wynosi 444 km2. Sieć wodna w zlewni jest stosunkowo gęsta. Dolina cieku jest podmokła, 
a jego koryto tworzą wielokrotne ramiona. Działy wodne są trudno wyznaczalne.  

Jakość wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej kontrolowana jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu operacyjnego JCWP. 
Na podstawie badań z lat 2011-2014 w punkcie pomiarowo-kontrolnym Ścinawa Niemodlińska - 
Oldrzyszowice wody prowadzone rzeką zakwalifikowano do: 

• klasa elementów biologicznych II 
• klasa elementów hydromorfologicznych II 
• klasa elementów fizykochemicznych II 

• ocena potencjału ekologicznego dobry 
• ocena spełnienia wymogów dla obszarów chronionych  tak 

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono wyniki serii badań jakości wód rzeki Ścinawy 
Niemodlińskiej, jakie wykonano w 2012 roku w przekroju pomiarowo-kontrolnym (p.p.k.) 
Oldrzyszowice zlokalizowanym w km 2+500. Tabelę opracowano na podstawie wyników badań 
wód powierzchniowych w roku 2012 opublikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu.  

 

Tabela nr 2 - Wyniki badań jakości wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w p.p.k. Oldrzyszowice w 2012r. 
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13. Wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe i podziemne 

13.1. Charakterystyka wpływu w zakresie jakości odprowadzanych ścieków 

Wody opadowe i roztopowe zebrane studzienkami wpustowymi z obszaru wyodrębnionej 
zlewni odprowadzane będą do ziemi w zlewni rzeki Ścinawa Niemodlińska zgodnie z 
wymogami §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. 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). 

Mając na względzie natężenie ruchu kołowego na obszarze przedmiotowej zlewni 
przewidziano zastosowanie podczyszczania wód opadowych i roztopowych w osadnikach 
wpustów deszczowych co zapewni wystarczającą ochronę gruntu przed wywołaniem w nim 
jakichkolwiek zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

 
13.2. Charakterystyka wpływu w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodnych 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie wykonania urządzeń wodnych nie będzie 
negatywnie oddziaływać na środowisko, gdyż przewiduje jedynie wykonanie typowego rowu 
drogowego i wylotu kanału deszczowego mających na celu uregulowanie odpływu wód 
opadowych i roztopowych z rejonu skrzyżowania. 

Poniżej przedstawiono obliczenia przepustowości maksymalnej projektowanego rowu 
drogowego lewostronnego drogi powiatowej nr 1509 O stanowiącego odbiornik dla 
przedmiotowej zlewni.  

Przepustowość rowu wyznaczono w oparciu o następujące formuły i założenia (obliczenia 
wykonano dla najmniej korzystnego miejsca tj. w jego km 0+066 w rejonie wylotu W-1 gdzie 
spadek dna i głębokość są najmniejsze):  
 

Charakterystyczne wielkości i parametry rowu o przekroju trapezowym 
b = 0,4 m  - szerokość dna [m], 
H = 0,85 m  - głębokość rowu [m], 
i = 0,34%  - spadek dna [%] 
1:n = 1:1,5  - nachylenie skarp 

 

Dodatkowe założenia i obliczenia: 
hmax = 0,8 m 
b = 0,40 m b – szerokość dna [m] 
i = 0,0034 i – spadek, i = 0,34% 
d = 1,20 m d - podstawa skarpy przy nachyleniu 1:1,5, d = 1,5 x h 
s = 1,44 m  s - długość skarpy, s = (h2 + d2)1/2 
U = 3,284 m  U – obwód zwilżony rowu [m], U = b + 2 s 
F = 1,28 m2 F – pole powierzchni przekroju rowu [m2], F = h x (b+d) 
R = 0,390 m R – promień hydrauliczny [m], R = F/U 
R2/3 = 0,534 
n = 0,035 n – współczynnik szorstkości 
v = 0,889 m/s v – prędkość przepływu [m/s] = 1/n x R2/3 x i1/2 
 

Maksymalna przepustowość rowu: 

Qmax = F x v = 1,28 * 0,889 = 1,138 m3/s 
 

Przepustowość maksymalna rowu drogowego w najmniej korzystnym miejscu wyniesie 
ok. 1138 dm3/s. 
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13.3. Wnioski 

W zakresie ilościowym odprowadzanie wód opadowych z przedmiotowej zlewni 
nie będzie oddziaływać negatywnie na odbiornik, co znajduje potwierdzenie w wykonanych 
obliczeniach. 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w zakresie odprowadzania wód 
opadowych ograniczał się będzie jedynie do działek na których zlokalizowany będzie wylot wraz 
z umocnieniami oraz odbiornik wód opadowych - rów drogowy. 

Zamierzone korzystanie z wód, w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody 
powierzchniowe i podziemne jak również nie będzie oddziaływało negatywnie na konstrukcję 
drogi. 

Mając na względzie zakres przewidzianych do wykonania prac należy stwierdzić,  
że zarówno roboty budowlane, jak i późniejsza eksploatacja nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie. 

Wykonanie przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia struktury innych rowów 
melioracyjnych i cieków wodnych. Projektowane zamierzenie ma na celu uregulowanie 
warunków odprowadzania wód opadowych w obszarze przebudowywanego skrzyżowania dróg 
znajdujących się już obecnie w obszarze zlewni rowów i rzeki, zatem nie będzie wywierało 
ujemnego wpływu na dalsze prowadzenie w nich wód powierzchniowych, jak również 
prawidłowe eksploatowanie zgodnie z istniejącymi obecnie warunkami eksploatacji. 

Proponowane sposoby ochrony wód ujęte w niniejszym opracowaniu w pełni 
zabezpieczają zasoby wód podziemnych. 

 

14. Proponowany zakres i częstotliwość wykonywania analiz odprowadzanych 
ścieków 

Zgodnie z zapisem § 23 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. 
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) oceny spełnienia przez wody opadowe stawianych im wymagań dokonuje się 
jedynie dla przedsięwzięć wymienionych w § 21 ust. 1 w/w rozporządzenia.  

Zgodnie z powyższym jakość oraz ilość odprowadzanych wód opadowych z obszarów 
dróg niewymienionych § 21 ust. 1, a do takich zaliczają się drogi powiatowe w miejscowości 
Magnuszowice nie podlegają okresowym kontrolom. 

 

15. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności bądź 
wystąpienia awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach 

Uwzględniając specyfikę instalacji i urządzeń służących do zebrania, transportu, 
oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wysoką trwałość 
materiałów, z których wykonane są ich poszczególne elementy (rury z tworzyw sztucznych, 
zbiorniki betonowe,) stwierdzić należy, że potencjalne sytuacje awaryjne mogą polegać na: 
� nadzwyczajne zdarzenie, w wyniku którego do instalacji i urządzeń służących do zebrania, 

oczyszczania i transportu ścieków opadowych przedostają się znaczne ilości substancji 
niebezpiecznych – mamy do czynienia z wystąpieniem nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska w takim stanie działania prowadzone będą przez wyspecjalizowane służby 
ratownicze zgodnie z opracowanymi planami działań na wypadek wystąpienia NZŚ. Dla 
takich przypadków bezcelowym jest analizowanie warunków i rozmiaru korzystania z wód; 

� awaria sieci kanalizacyjnych (np. uszkodzenie studni czy też kanału) - może doprowadzić 
do niedrożności instalacji do transportu ścieków, a co za tym idzie braku możliwości 
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odprowadzania wód opadowych do odbiornika. Zatem korzystanie z wód nastąpi dopiero po 
usunięciu awarii, a jego zakres będzie zgodny z normalną eksploatacją. Tego typu awarie 
nie będą powodować zmiany rozmiaru i warunków korzystania z wód.  

Przy prawidłowo prowadzonej eksploatacji urządzeń i instalacji obejmującej, oprócz 
działań związanych z realizacją procesów oczyszczania i zagospodarowania osadów 
ściekowych także działania mające na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym 
wszystkich urządzeń i instalacji tzn. m.in. takie działania jak: 

� przeglądy okresowe stanu instalacji i urządzeń 
� wykonywanie bieżących i okresowych prac konserwacyjnych 
� wykonywanie bieżących drobnych napraw 
� wykonywanie remontów zapobiegawczych 

wystąpienie awarii powodującej konieczność wyłączenia urządzenia jest zdarzeniem mało 
prawdopodobnym. 
 

16. Formy ochrony przyrody w rejonie zamierzonego korzystania z wód 

Ze względu na lokalny charakter oraz swoją specyfikę planowane przedsięwzięcie w fazie 
realizacji, jak i eksploatacji nie będzie oddziaływać na środowisko, jak również na żaden obszar 
podlegający ochronie utworzony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.). 

Zamierzone korzystanie z wód w całości położone jest w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. 

Ponadto najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie są: 
� Obszar natura 2000 Bory Niemodlińskie (kod PLH160005) w odległości ok. 1,5 km 
� Obszar natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (kod PLH160014) w odl. ok. 5,3km 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” powołany został uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. i w całości położony jest na 
terenie województwa opolskiego, na obszarze 12 gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków 
Krapkowice, Strzeleczki, Biała, Korfantów, Łambinowice, Tułowice, Niemodlin, Grodków, Lewin 
Brzeski. 

Jest to pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi - pośród siedmiu - obszar objęty 
tą formą ochrony powierzchniowej. Obecnie jest to największy w Polsce kompleks leśny 
w zachodniej części górnej Odry składający się z 480 km2 najcenniejszych przyrodniczo lasów 
będących pozostałością niegdysiejszej Puszczy Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi 
fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych.  

Obecnie tereny Borów Niemodlińskich w większości zajęte są przez monokultury iglaste – 
głównie sosnowe. Zanikły już niemal doszczętnie drzewostany świerkowe i mieszane 
(te pierwsze głównie w efekcie nadmiernego przesuszenia gleby, te drugie w wyniku 
rabunkowej eksploatacji). Wciąż narażone na biodegradację, skutkiem nieuregulowanej 
na wielu obszarach gospodarki ściekowej są ekosystemy torfowisk i wilgotnych łąk, szczególnie 
tych przyległych do wsi i osad. 

Obszar charakteryzuje się rozbudowaną siecią wód powierzchniowych, gdyż na całym 
obszarze zlokalizowane są liczne potoki, rzeki, stawy rybne, starorzecza, torfowiska, oczka 
wodne, gęsta jest również sieć kanałów melioracyjnych.  

Wieloletnie, badanie terenowe zinwentaryzowały na tym terenie 19 gatunków chronionych 
roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych ściśle (cześć zakwalifikowana 
na Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych w Polsce, dwa gatunki objęte są ochroną 
paneuropejską w ramach „Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin 
oraz siedlisk naturalnych”).  
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Nie mniej bogata jest również fauna, w ramach której w sumie zewidencjonowano 181 
gatunków kręgowców chronionych. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi 
czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem - regionalnych, krajowych 
i europejskich. Znaczna liczba - 34 gatunki - uważana jest za rzadkie i zagrożone na Śląsku. 
Status gatunków zagrożonych w skali świata przyznano derkaczowi i bielikowi. Status gatunków 
zagrożonych w skali kraju przyznano 8 gatunkom: kani czarnej, kani rudej, bielikowi, bąkowi, 
bączkowi, zielonce, włochatce, podgorzałce. 

Obszar NATURA 2000: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Bory Niemodlińskie (kod 
obszaru PLH160005) o powierzchni 4541,3 ha został zatwierdzony Decyzją Komisji 
Europejskiej. 

Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to 
fragment wysoczyzny polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, 
Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, 
a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11% 
powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu). 

Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest to. Lasy 
iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i rozlegle 
grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7% ostoi. 

Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość 
ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności 
i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego 
w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, 
proponowana do ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą 
różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i 
stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-przestrzenne między 
nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu chronionych dyrektywą UE 
siedlisk przyrodniczych.  

Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących 
siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze 
sobą przestrzennie. 

Lokalny charakter i sposób zamierzonego korzystania z wód powoduje, że przy 
zachowaniu wymogów eksploatacyjnych wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań 
o charakterze bezpośrednim na obszary chronione jest mało prawdopodobne. 
 

17. Ustalenia wynikające z planów i programów 
17.1. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 

Zamierzone korzystanie z wód planowane jest na obszarze dorzecza Odry, gdyż 
związane jest z budową wylotu do rowu w zlewni rzeki Ścinawa Niemodlińska ciążącej dalej 
poprzez Nysę Kłodzką do rzeki Odra. 

Rzeka Odra wraz z jej dopływami na omawianym obszarze zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126/2006r. poz. 878) należy do regionu wodnego Środkowej 
Odry, znajdującego się w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.  

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z podziałem wprowadzonym przez "Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje się w dorzeczu Odry, regionie 
wodnym Środkowa Odra, w zlewni bilansowej Nysa Kłodzka, w scalonej części wód Ścinawa 
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Niemodlińska o kodzie SO0913, w granicach następującej jednolitej części wód 
powierzchniowych JCWP: 

• Europejski kod JCPW - PLRW60001912899 
• Nazwa JCWP - Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej 

• Scalona część wód SCW - SO0913 Ścinawa Niemodlińska 
• Region wodny   - region wodny Środkowej  Odry 
• Kod obszaru dorzecza - 6000 

• Nazwa obszaru dorzecza - obszar dorzecza Odry 
• Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej - RZGW we Wrocławiu 
• Typ JCPW   - potok nizinny piaszczysty (17) 

• Status    - silnie zmieniona część wód  
• Aktualny stan JCWP  - dobry 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona 
• Odstępstwa - brak 

 

Celem ochrony JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego 
i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  

 

Zgodnie z aktualizacją “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 
przyjętą rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. zamierzone 
korzystanie z wód zlokalizowane jest w obrębie części wód podziemnych JCWPd o kodzie 
PLGW6000109. Według aktualizacji PGW stan ilościowy JCWPd określono jako dobry, a stan 
chemiczny również jako dobry. 

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy- Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest: 
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
Według aktualizacji PGW przedmiotowa JCWPd jest niezagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, którym jest utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego, jak również nie ustalono dla niej odstępstwa. 

 

Mając na uwadze zakres planowanego korzystania z wód uznano, że nie wpłynie 
negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w "Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry". 

 

17.2. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Zamierzone korzystanie z wód planowane jest na obszarze regionu wodnego Środkowa 
Odra, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustanowił 
rozporządzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016r. warunki korzystania z wód regionu wodnego 
Środkowej Odry (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 15 lipca 2016r. poz. 1621). 

Zakres zamierzonego korzystania z wód nie przewiduje budowy urządzeń wodnych czy 
też innych działań naruszających warunki określone w w/w rozporządzeniu dla regionu 
wodnego Środkowa Odra, tj. m.in. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód określone 
w §4 rozporządzenia.  

Ponadto planowane zamierzone korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do ziemi zgodnie za zapisami §6 ust. 2 pkt 4 nie jest objęte 
ograniczeniami §6 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d, e, f. 
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17.3. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Zamierzone korzystanie z wód planowane jest na obszarze dorzecza Odry, dla którego 
został opracowany i przyjęty plan zarządzania ryzykiem powodziowym w Regionie wodnym 
Środkowej Odry. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z mapami opublikowanymi przez Dyrektora 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zlokalizowane jest na terenie wyznaczonych obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią wymienionymi w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.), tj. na: 

a) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi raz na 100 lat; 

b) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 
i wynosi raz na 10 lat; 

jednakże zakres zamierzonego korzystania z wód nie przewiduje działań które wpłyną 
zwiększenie ryzyka powodziowego na przedmiotowym obszarze. 
 

17.4. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Zamierzone korzystanie z wód planowane jest na obszarze dorzecza Odry, dla którego 
do dnia dzisiejszego nie został opracowany i przyjęty plan przeciwdziałania skutkom suszy. 
Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w chwili obecnej 
trwają konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 
wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy. 

 

17.5. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

Zamierzone szczególne korzystanie z wód nie obejmuje swym zakresem odprowadzania 
ścieków komunalnych, zatem nie jest objęte ustaleniami krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

 

18. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na wykonaniu urządzeń wodnych 
tj. wykonaniu rowu drogowego i wylotu kanału deszczowego oraz na szczególne korzystanie 
z wód tj. odprowadzanie do projektowanego rowu drogowego wód opadowych i roztopowych 
zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 
1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki w miejscowości 
Magnuszowice. 

Całość powyższego zakresu zamierzonego korzystania z wód wymagająca uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego obejmować będzie teren działek nr 95/3 i 96 k.m. 1, obręb 0011 
Magnuszowice. 

Działka nr 96 stanowi własność Skarbu Państwa i pas drogowy drogi powiatowej 
nr 1509 O, znajdującej się w zarządzie Wnioskodawcy - Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole.  

Ponadto działka nr 95/3 stanowi własność - Zygmunta Stawińskiego, Magnuszowice 70, 
49-156 Magnuszowice. 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód objęty zakresem niniejszego 
opracowania obejmuje jedynie teren w/w działek w obrębie których znajduje się planowany 
do budowy wylot W-1 oraz odbiornik wód opadowych - projektowany rów drogowy lewostronny, 
zatem zamierzone korzystanie z wód nie powoduje powstania obowiązków w stosunku do osób 
trzecich. 
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Inwestor wystąpi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w oparciu 
o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) i uzyska dla działek nie będących jego własnością prawo 
dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie wydzielonym pod planowaną 
inwestycję. 

W związku z zamierzonym korzystaniem z wód polegającym na wykonaniu wylotu oraz 
odprowadzaniu wód opadowych ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego winien 
zapewnić aby: 

- projektowane prace wykonane zostały zgodnie z projektem, 
- teren prowadzenia robót należy uporządkować, 
- zapewnić kontrolę okresową wykonanych urządzeń, 

Ponadto ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego winien utrzymywać 
w należytym stanie technicznym wszystkie urządzenia i instalacje służące do zebrania, 
transportu, oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

 

19. Proponowany zakres udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Uwzględniając warunki Ustawy "Prawo wodne" (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 469 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. 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), 
w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O 
Magnuszowice - Magnuszowiczki wraz z przebudową systemu odwodnienia w miejscowości 
Magnuszowice wnioskuje się o udzielenie Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt 
Opolskich 27, 45-005 Opole pozwolenia wodnoprawnego na: 

• wykonanie rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O 
na odcinku od jej km 0+063 do km 0+259; 

• wykonanie budowli wylotowej W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 
drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066; 

• odprowadzanie poprzez wylot W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 
drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066 
wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice-
Grodków i 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice 

Proponuje się termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych – 10 lat od dnia wydania. 

 

20. Wykaz zainteresowanych stron 

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole; 
2. Zygmunt Stawiński, Magnuszowice 70, 49-156 Magnuszowice. 
 

21. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym 

Opracowanie przedstawia materiały, które będą stanowić podstawę do wystąpienia 
Wnioskodawcy z wnioskiem do Starosty Opolskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowu drogowego i wylotu kanału deszczowego 
oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do projektowanego rowu drogowego 
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wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O 
Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - 
Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice. 

W/w wystąpienie jest spowodowane planowanym przedsięwzięciem polegającym 
na przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski, 1507 O 
Magnuszowice - Grodków i 1509 O Magnuszowice - Magnuszowiczki wraz z przebudową 
systemu odwodnienia w miejscowości Magnuszowice i koniecznością uzyskania przez 
Inwestora pozwolenia wodnoprawnego w związku ze szczególnym korzystaniem z wód, 
do którego zalicza się odprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych oraz 
budową urządzeń wodnych, do których zalicza się wyloty kanalizacyjne i rowy. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie skrzyżowania dróg 
powiatowych w zakresie wykonania konstrukcji drogi wraz z nową nawierzchnią asfaltową, 
krawężnikami i chodnikami wraz z budową kanalizacji deszczowej i rowu drogowego dla 
właściwego odwodnienia obszaru skrzyżowania. 

Realizacja przedsięwzięcia w tym zakresie planowana jest na gruntach miejscowości 
Magnuszowice w obszarze następujących działek nr 95/3, 96, 97/1, 97/2, 134/4, 200 
k.m. 1obręb 0011 Magnuszowice. 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest: 
• wykonanie rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O 

na odcinku od jej km 0+063 do km 0+259; 
• wykonanie budowli wylotowej W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 

drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066; 
• odprowadzanie poprzez wylot W-1 kanału deszczowego DN400 do rowu 

drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1509 O w jej km 0+066 
wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice-
Grodków i 1509 O Magnuszowice-Magnuszowiczki w miejscowości Magnuszowice 

Całość powyższego zakresu zamierzonego korzystania z wód wymagająca uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego obejmować będzie teren działek nr 95/3 i 96 k.m. 1, obręb 0011 
Magnuszowice. 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód objęty zakresem niniejszego 
opracowania obejmuje jedynie teren w/w działek w obrębie których znajduje się planowany 
do budowy wylot W-1 oraz odbiornik wód opadowych - projektowany rów drogowy lewostronny. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestor wystąpi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy 
znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 687 z późn. 
zm.) i uzyska dla działek nie będących jego własnością prawo dysponowania nieruchomościami 
położonymi w pasie wydzielonym pod planowaną inwestycję. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zamierzonego szczególnego korzystania z wód 
polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych 
nie jest wymagane prowadzenie stałego pomiaru ilościowego odprowadzanych ścieków. 
Dlatego też określenie ich ilości wykonywane jest metodą obliczeniową w celu określenia 
ewentualnego wpływu na odbiornik. 

Wykonane obliczenia spływu wód opadowych i roztopowych z wykorzystaniem wzorów 
empirycznych dla założonego prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu nawalnego, mogą 
wykazywać znaczną niepewność. Jest to związane z faktem, iż będą odprowadzane wody 
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opadowe, których ilość jest bezpośrednio związana ze sposobem zagospodarowania terenu 
na obszarze zlewni, który wpływa na szybkość spływu wód do odbiornika. 

Jednocześnie można stwierdzić, iż projektowany system kanalizacyjny posiadać będzie 
rezerwy umożliwiające przejęcie większych ilości wód opadowych niż obliczone. 

Wody opadowe i roztopowe spłukujące zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz 
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogące występować m.in. na powierzchni 
jezdni, zostaną zebrane poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej poprzez wylot zostaną 
odprowadzone do projektowanego rowu drogowego, czyli do gruntu. 

Mając na względzie, że w przypadku przedmiotowej zlewni mamy do czynienia 
z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni szczelnych dróg 
powiatowych niewymienionych w §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014r. 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), zatem w myśl §21 ust. 2, ścieki zebrane przez projektowany 
system odwodnienia mogą być wprowadzane do ziemi bez oczyszczania  

Ponadto mając na względzie niewielkie natężenie ruchu kołowego na przedmiotowych 
drogach, wyniki obliczeń oraz zastosowane rozwiązania projektowe, takie jak wpusty 
deszczowe z częścią osadnikową należy stwierdzić, że ścieki odprowadzane do gruntu nie 
wywołają w nim żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 

Mając na względzie natężenie ruchu kołowego na przedmiotowym obszarze, należy 
zapewnić stały reżim okresowych kontroli stanu technicznego i czyszczenia układu 
podczyszczania (minimum dwa razy w roku w systemie wiosna/jesień) w celu spełnienia 
wymaganych warunków w zakresie oczyszczania. 

Wykonanie przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia struktury innych cieków wodnych 
i rowów melioracyjnych. Projektowane zamierzenie ma na celu uregulowanie warunków 
odprowadzania wód opadowych w obszarze przebudowywanej drogi znajdującej się już 
obecnie w obszarze zlewni rowu, zatem nie będzie wywierało ujemnego wpływu na dalsze 
prowadzenie w nim wód powierzchniowych, jak również prawidłowe eksploatowanie zgodnie 
z istniejącymi obecnie warunkami eksploatacji. 

Proponowane sposoby ochrony wód ujęte w niniejszym opracowaniu w pełni 
zabezpieczają zasoby wód podziemnych. 

 


