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1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT OCENY  

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko poddano analizie etap realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
ściekami i odpadami w Gminie Brzozów”. Inwestycja będąca przedmiotem analizy 
obejmuje następujące zadania: 

Zadanie 1. Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 
Gminy Brzozów;  

Zadanie 2. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Brzozów; 

Zadanie 3. Budowa kompostowni osadów ściekowych dla Gminy Brzozów; 

Zadanie 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka i budowa instalacji 
przerzutu ścieków z likwidowanej Oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka do nowej 
Oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka. 

 
Raport o oddziaływaniu na środowisko został wykonany na zlecenie Inwestora: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
ul. Legionistów 10 
36-200 Brzozów 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach ewidencyjnych nr:  
Zadania 1-3: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz. nr ewid.: 50; 51/2; 53/1; 54/2; 54/3; 54/6; 
54/7; 54/8; 54/9; 55/2; 55/3; 55/18; 55/23; 55/24; 55/25; 55/26; 55/28; 56; 57; 2605; 
49/1; 49/2. 
Zadanie 4: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz. nr ewid.: 55/18; 55/19;  55/23; 55/24; 56; 
154/1; 202/1; 202/4; 206/1; 206/2; 207/4; 208/3; 208/4; 209; 210/1; 210/2; 211; 
212/3; 213/1; 213/2; 213/5; 217/1; 217/2; 217/3; 218; 220/1; 220/3; 220/4; 221; 
222/1; 222/2; 222/3; 223; 224; 225/1; 225/3; 225/5; 225/7; 237/1; 245/9; 245/10; 
246; 515/4; 515/6; 523; 561/1; 561/2; 562/2; 567/1; 568/1; 569/1; 571; 572/3; 572/4; 
572/6. 
 

Autorem Raportu jest zespół pod kierownictwem mgr Agnieszki Czucha. 
Oświadczenie kierownika zespołu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) stanowi załącznik nr 1 do Raportu. 
 

W granicach miejsko-wiejskiej Gminy Brzozów znajduje się 6 jednolitych części 
wód powierzchniowych. W ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 
stan ogólny wymienionych jednolitych części wód został oceniony jako dobry, za 
wyjątkiem jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Stobnica do Łądzierza 
RW20001222644, której stan został oceniony jako zły, jest to jednocześnie część wód 
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zagrożona nieosiągnięciem założonego celu środowiskowego. Zły stan tej części wód 
potwierdzają badania monitoringowe prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Niewątpliwie sposób prowadzenia gospodarki 
wodno-ściekowej ma ogromny wpływ na stan wód powierzchniowych. W tym miejscu 
należy podkreślić, że aż 85% terenu Gminy Brzozów znajduje się w obrębie jednolitej 
części wód Stobnica do Łądzierza RW20001222644. Jednocześnie z sieci kanalizacyjnej 
korzysta 59,4% mieszkańców Gminy Brzozów. Aż 85% ścieków z terenu miasta i gminy 
Brzozów oczyszczanych jest w oczyszczalni Brzozów-Borkówka, z której oczyszczone 
ścieki odprowadzane są do Stobnicy. Według Strategii Rozwoju Gminy Brzozów na lata 

2014-2024 planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, co niewątpliwe wpłynie 
na poprawę stanu wód powierzchniowych. Jednakże oczyszczalnia  Brzozów-Borkówka 
ze względu na ograniczaną przepustowość nie będzie mogła przyjąć do oczyszczenia 
większej ilości ścieków. Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż w Gminie Brzozów 
konieczne jest podjęcie działań mających na celu uregulowanie gospodarki ściekowej, co 
z całą pewnością wpłynie na poprawę stanu JCWP Stobnica do Łądzierza. 

 
Z dostępnych danych GUS wynika, iż w 2018 r. w Gminie Brzozów odpady zebrane 

selektywnie stanowiły około 40,2% wszystkich odpadów wytworzonych 
w gospodarstwach domowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż Krajowy plan gospodarki 

odpadami 2022 zakłada m.in. następujące cele: 
a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% 
ich masy do 2020 r.,  
b) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, 
c) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych,  
d) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.  
Aby powyższe cele zostały osiągnięte konieczne jest podjęcie działań mających na celu 
organizację sprawnego systemu odbierania odpadów selektywnie zebranych 
w gospodarstwach domowych.  
 
  W związku z powyższym przedsięwzięcie pn.: ,,Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki ściekami i odpadami w Gminie Brzozów” należy uznać za proekologiczne. 
Przewiduje się, że w perspektywie długoterminowej inwestycja ta wpłynie na poprawę 
stanu wód oraz umożliwi ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko 
związanych ze  składowaniem odpadów. 

 

1.2. KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Analizowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa) wymienionych                                      
w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.). Rodzaj przedsięwzięcia 
został wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 77, 80 i 81 oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 
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pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71), tj.:  
,,§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 

77)  instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 

przewidziane do obsługi nie mniej niż  400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu 

art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; 

79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanych w pasie drogowym o obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków; 

80)  instalacje  związane  z odzyskiem  lub  unieszkodliwianiem  odpadów,  inne  niż  

wymienione  w § 2  ust. 1  pkt 41–47, z wyłączeniem  instalacji  do  wytwarzania  biogazu  

rolniczego  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia  10 kwietnia 1997 r.  –  Prawo  

energetyczne  o zainstalowanej  mocy  elektrycznej  nie  większej  niż  0,5 MW  lub  

wytwarzających  ekwiwalentną  ilość  biogazu  rolniczego  wykorzystywanego  do  innych  

celów  niż  produkcja  energii  elektrycznej,  a także miejsca retencji powierzchniowej 

odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;  

81) punkty do zbierania lub przeładunku złomu”; 
,,§ 3. 2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się również przedsięwzięcia: 

2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego 

przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca 

zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu cześć 

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, 

o ile progi te zostały określone”. 
Wnioskiem z dnia 04.09.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. zwróciło się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekami i odpadami 
w Gminie Brzozów”. 

Organ właściwy do wydania decyzji - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zasięgnął opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie oraz Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie w opinii z dnia                            
01.10.2018 r., znak: PSNZ.4540.8.2018 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił zakres 
Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 12.10.2018 r., znak: 
RZ.ZZŚ.436.197.2018.MS również stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił zakres 
Raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Po przeprowadzeniu analizy i uwzględnieniu wyżej wymienionych opinii 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie z dnia 
18.10.2018 r., znak: WOOŚ.420.1.3.2018.PM.18 nakładające obowiązek przeprowadzenia 
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oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie 
określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wymienione postanowienie 
zostało zamieszczone w załączniku nr 2 do Raportu. 

 
1.3.  CEL ANALIZY 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi kluczowy element postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Weryfikacja Raportu 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) jest jednym 
z etapów procedury oceny oddziaływania na środowisko.  

Analiza zawarta w niniejszym opracowaniu ma na celu podanie warunków 
realizacji i użytkowania planowanego przedsięwzięcia, które określone zostaną                           
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport zawiera wszystkie elementy 
wymagane przez art. 66 wymienionej wyżej ustawy o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz przez postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 18.10.2018 r., znak: WOOŚ.420.1.3.2018.PM.18. Opracowanie 
zawiera opis istniejącego stanu środowiska, szczegółowy opis przedsięwzięcia, a przede 
wszystkim identyfikuje wszystkie rodzaje oddziaływań mogących wystąpić na etapie 
realizacji, użytkowania i likwidacji. W Raporcie przedstawione zostały również 
rozwiązania organizacyjne i technologiczne chroniące środowiska.  

 

1.4.  PODSTAWA PRAWNA 

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzono w oparciu o następujące akty 
prawne: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r.,                       

poz. 1396 
2) Ustawa z dnia 14  grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) 
3) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko  (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 
4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268), 
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2018 r. poz. 2067) 
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r., poz. 1614) 
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r.,                     
poz. 71) 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923) 
9) Rozporządzenia 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 
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przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1311) 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031 ze zm.) 
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 1806.) 
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,                 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713) 
13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112) 
14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.) 
15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) 
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 
17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r., poz. 1395) 
18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409) 
19) Rozporządzenie z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1408) 
20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183) 
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138 ) 
22) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2149) 
23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 

wód podziemnych (Dz. U. 2019 r., 2148) 
24) Rozporządzenie Nr 4/2014 r. z dnia 17 stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2014 r., 
poz. 262 ze zm.). 
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2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1.  STAN ISTNIEJĄCY 

2.1.1. USTALENIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia usytuowane jest na terenie gdzie obowiązują 
ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Brzozów, przyjętego uchwałą Nr XXIV/256/2001 Rady Miejskiej w Brzozowie 
z dnia 26.04.2001 r. Studium nie stanowi jednak aktu prawa miejscowego.  

Dla terenu przedsięwzięcia nie obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydana dla analizowanego przedsięwzięcia zostanie dołączona do wniosku o wydanie 
kolejnych decyzji inwestycyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.   

 
2.1.2. ZAGOSPODAROWANIE I OBECNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU  

Przedsięwzięcie będące przedmiotem analizy zostanie zrealizowane na działkach 
ewidencyjnych nr:  
Zadania 1-3: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz.nr ewid.: 50; 51/2; 53/1; 54/2; 54/3; 54/6; 
54/7; 54/8; 54/9; 55/2; 55/3; 55/18; 55/23; 55/24; 55/25; 55/26; 55/28; 56; 57; 2605; 
49/1; 49/2 
Zadanie 4: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz.nr ewid.: 55/18; 55/19;  55/23; 55/24; 56; 
154/1; 202/1; 202/4; 206/1; 206/2; 207/4; 208/3; 208/4; 209; 210/1; 210/2; 211; 
212/3; 213/1; 213/2; 213/5; 217/1; 217/2; 217/3; 218; 220/1; 220/3; 220/4; 221; 
222/1; 222/2; 222/3; 223; 224; 225/1; 225/3; 225/5; 225/7; 237/1; 245/9; 245/10; 
246; 515/4; 515/6; 523; 561/1; 561/2; 562/2; 567/1; 568/1; 569/1; 571; 572/3; 572/4; 
572/6. 

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na mapie ewidencyjnej stanowiącej 
załącznik nr 3 do Raportu. 
Zadania 1-3 zaplanowane zostały w północnej części miasta Brzozowa, przy granicy 
z miejscowością Przysietnica, w niewielkiej dolince, którą przepływa ciek wodny (dopływ 
spod góry Czarnej), ulica Jakla Wielka oraz droga gruntowa. Obszar planowanej inwestycji 
znajduje się poza terenami zurbanizowanymi. Szerokość dna dolinki wacha się od 50 do 
100 m. Dno dolinki jest otwarte i porośnięte roślinnością łąkową. Zbocza a także brzegi 
cieku wodnego i otoczenie dróg porośnięte są drzewami i krzewami. Występują także 
pojedyncze drzewa i grupy krzewów oraz charakterystyczny szpaler drzew w dolinie 
potoku Pietrykówka. Teren PSZOK/kompostowni znajduje się na południowym zboczu 
doliny i cechuje się spadkiem w kierunku północnym. Jest oddzielony od dna doliny 
pasmem drzew i krzewów a wykorzystywany jest obecnie jako pole uprawne. W dnie 
doliny znajdują się ujęcia wód podziemnych – jedna ze studni znajduje się w graniach 
inwestycji.  

Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ponad 200 m od miejsca 
realizacji projektowanych obiektów w ramach zadania 1-3. W odległości około 170 m 
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znajduje się nieużytkowana owczarnia, położona w zagłębieniu terenu, na południe od 
terenu inwestycji. 

W chwili obecnej na działkach ewid. nr 572/3, 572/4 i 572/6 znajduje się 
oczyszczalnia ścieków Brzozów – Borkówka, która oczyszcza około 60% ścieków  
z Brzozowa  oraz  ścieki z miejscowości  Humniska  Mała  Strona,  a  także  część  ścieków  
z  Humnisk Duża Strona – łącznie 12000 RLM. Oczyszczalnia wybudowana została 
w 2002 r. Przepustowość oczyszczalni wynosi Qdśr=1800 m3/d. Na terenie oczyszczalni 
obecnie znajdują się następujące obiekty: 
� 2 reaktory biologiczne – o przepustowości odpowiednio 800 i 1000 m3/d, 
� przepompownia ścieków, 
� punkt zlewny ścieków dowożonych, 
� 2 zagęszczacze osadu, 
� stacja odwadniania osadu, 
� osadnik wtórny, 
� magazyn chemikaliów i wapna, 
� laguna hydroponiczna, 
� budynek techniczno-socjalny, 
� agregatornia, 
� wiata na osad, 
� parking, 
� plac, 
� drogi wewnętrzne. 
Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Ścieki oczyszczone odprowadzane są przez kolektor 
zrzutowy do Stobnicy (dz. ewid. nr 154/1). Miejsce zrzutu ścieków oczyszczonych 
znajduje się w km 32+881. 

Układ technologiczny oczyszczalni Borkówka oparty jest o cyrkulacyjny reaktor 
hybrydowy wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy 
osiadłej na zanurzonych złożach przepływowych. Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna 
komora osadu czynnego, zlokalizowana na zewnątrz komory beztlenowej, do której 
komora dostarcza ścieki surowe. Osadnik wtórny liniowy umiejscowiony jest pomiędzy 
reaktorami. Osadniki wyposażone są w zgarniacze łańcuchowe, zbierające również 
ewentualne zanieczyszczenia pływające. Stopień mechanicznego oczyszczania rozwinięty 
jest standardowo, w oparciu o zintegrowane bloki sitopiaskownika, gdzie w jednej 
szczelnej obudowie usuwane są z dużą skutecznością skratki i piasek. Wstępnie proces 
mechanicznego oczyszczania ścieków z dużych zanieczyszczeń odbywa się 
w przepompowni ścieków na systemie separacji skratek. Proces oczyszczania ścieków 
przebiega według następującego schematu: 
1) ścieki surowe z kanalizacji dopływają do zbiornika przepompowni ścieków,  
2) pompy tłoczą ścieki na sitopiaskownik, 
3) ścieki oczyszczone ze skartek i piasku dzielone są na 2 reaktory biologiczne 

o przepustowości 800 m3/d i 1000 m3/d, 
4) w reaktorach przebiega proces biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu 

czynnego, 
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5) oczyszczone ścieki z każdego reaktora dopływają grawitacyjnie do osadnika wtórnego 
zlokalizowanego przy każdym reaktorze, w osadnikach oddzielane są wody 
nadosadowe (wody oczyszczone) od osadów, 

6) po osadnikach wody nadosadowe grawitacyjnie dopływają na lagunę hydroponiczną, 
laguna jest III° oczyszczania ścieków, 

7) ścieki doczyszczone na lagunie odpływają przez urządzenie pomiarowe do rzeki 
Stobnicy, 

8) osady odpompowywane są okresowo z osadników wtórnych do grawitacyjnych 
zagęszczaczy osadu, 

9) wody nadosadowe z zagęszczaczy osadu okresowo pompami dekantacyjnymi 
pompowane są do reaktorów biologicznych do komory beztlenowej, 

10) zagęszczone osady pompowane są na prasę gdzie po dodaniu polimeru PMT ulegają 
odwodnieniu, 

11) z prasy przenośnikiem ślimakowym po dodaniu wapna palonego w celu higienizacji 
osady transportowane są do wiaty gdzie w kontenerze są składowane, 

12) do mycia taśmy zastosowany został system odzysku wody płuczącej, który może 
pracować zarówno na odcieku z prasy, wodzie oczyszczonej pobieranej z laguny lub 
wodzie wodociągowej, 

13) osady z laguny w czasie okresowego czyszczenia zawracane są do przepompowni 
ścieków. 

Oczyszczalnia ścieków Brzozów – Borkówka spełnia wymagania w zakresie 
jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika stawianych przez rozporządzenie 
Ministra Środowiska 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1311). Jednakże ze względu na ilość 
oczyszczanych ścieków i stan techniczny obiektów wchodzących w skład ciągu 
technologicznego oczyszczalnia Brzozów - Borkówka ma coraz większe trudności 
w spełnianiu wymaganych norm jakości ścieków oczyszczonych. Jednocześnie 
oczyszczalnia, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz 
usytuowanie w centrum miasta Brzozowa, powoduje znaczną uciążliwość zapachową dla 
okolicznych mieszkańców, co obniża jakość ich życia. Niestety obecna przepustowość 
oczyszczalni ścieków Brzozów – Borkówka nie pozwala na przyjęcie większej ilości 
ścieków komunalnych z nowo kanalizowanych obszarów, np. miejscowości Przysietnica. 
Powierzchnia działek, na których znajduje się istniejąca oczyszczalnia Brzozów -  
Borkówka nie pozwala na przeprowadzenie rozbudowy oczyszczalni dla zwiększenia jej 
przepustowości oraz możliwości oczyszczania, w sposób nienaruszający interesów 
miejscowych mieszkańców tego obszaru. 
Projektowany kolektor tłoczny zrealizowany zostanie na działkach ewidencyjnych nr: 
55/18; 55/19;  55/23; 55/24; 56; 202/1; 202/4; 206/1; 206/2; 207/4; 208/3; 208/4; 
209; 210/1; 210/2; 211; 212/3; 213/1; 213/2; 213/5; 217/1; 217/2; 217/3; 218; 220/1; 
220/3; 220/4; 221; 222/1; 222/2; 222/3; 223; 224; 225/1; 225/3; 225/5; 225/7; 237/1; 
245/9; 245/10; 246; 515/4; 515/6; 523; 561/1; 561/2; 562/2; 567/1; 568/1; 569/1; 
571; 572/3; 572/4; 572/6; obręb Brzozów Miasto. Opis obecnego stanu 
zagospodarowania każdej z wymienionych działek przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Opis stanu istniejącego terenu przedsięwzięcia – kolektora tłocznego 
Nr ewid. 
działki 

Opis stanu istniejącego 

55/18 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

55/19 Działka stanowi nieużytek częściowo zadrzewiony. 

55/23 
Działka stanowi grunty orne, częściowo zadrzewione, częściowo porośnięte przez 
las. 

55/24 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

56 Działka stanowi grunty orne, częściowo zadrzewione. 

202/1 Na działce znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

202/4 
Na działce znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostała część 
działki stanowi grunty orne. 

206/1 Teren działki użytkowany jest jako grunty orne. 

206/2 Teren działki użytkowany jest jako grunty orne. 

207/4 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

208/3 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

208/4 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

209 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

210/1 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

210/2 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

211 Droga o nawierzchni asfaltowej   

212/3 Ul. Głowackiego – droga gminna o nawierzchni asfaltowej. 

213/1 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową. 

213/2 

Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działki stanowi teren porośnięty roślinnością łąkową, częściowo 
zadrzewiony. 

213/5 Teren działki użytkowany jest jako grunty orne. 

217/1 

Rów melioracyjny R-4 odprowadzający wody do Pietrykówki (Sietnicy). 217/2 

217/3 

218 Teren działki zadrzewiony. 

220/1 Obwodnica Brzozowa wraz z nasypami i drogą techniczną.  

220/3 Teren działki zadrzewiony. 

220/4 
Droga częściowo o nawierzchni asfaltowej i częściowo o nawierzchni 
utwardzonej za pomocą kamienia łamanego. 

221 Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

222/1 Teren działki zadrzewiony. 

222/2 Obwodnica Brzozowa wraz z nasypami i drogą techniczną. 

222/3 Teren działki stanowi nieużytek rolny, częściowo zakrzaczony. 

223 Obwodnica Brzozowa wraz z nasypami i drogą techniczną. 

224 
Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działki stanowi grunty orne. 

225/1 
Na działce znajduje się droga o nawierzchni utwardzonej za pomocą kamienia 
łamanego. Ponadto na działce znajduje się rów melioracyjny R-B1. 

225/3 
Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działki zadrzewiona. 

225/5 Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

225/7 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową i częściowo zadrzewiony. 

237/1 
Działka zabudowana przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działki stanowi teren zadrzewiony. 

245/9 Obwodnica Brzozowa wraz z nasypami i drogą techniczną. 
245/10 Teren działki stanowi nieużytek rolny, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony. 
246 Droga o nawierzchni nieutwardzonej. 

515/4 Teren działki porośnięty przez roślinność łąkową.  

515/6 Na działce znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
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Nr ewid. 
działki 

Opis stanu istniejącego 

523 Rów melioracyjnym R-2 

561/1 
Ul. Traugutta – droga gminna o nawierzchni asfaltowej. 

561/2 

562/2 Teren działki stanowi nieużytek rolny, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony. 

567/1 Teren działki użytkowany jest jako grunty orne. 

568/1 Teren działki użytkowany jest jako grunty orne. 

569/1 Na działce znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

571 Droga gminna, utwardzona za pomocą płyt betowych. 

 

2.2. STAN PROJEKTOWANY 

Przedsięwzięcie pn. ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekami 
i odpadami w Gminie Brzozów” będące przedmiotem analizy obejmuje następujące 
zadania: 

Zadanie 1. Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 
Gminy Brzozów;  

Zadanie 2. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Brzozów; 

Zadanie 3. Budowa kompostowni osadów ściekowych dla Gminy Brzozów; 

Zadanie 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka i budowa instalacji 
przerzutu ścieków z likwidowanej Oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka do nowej 
Oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach ewidencyjnych nr:  
Zadania 1-3: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz.nr ewid.: 51/2; 53/1; 54/2; 54/3; 54/6; 
54/7; 54/8; 54/9; 55/2; 55/3; 55/18; 55/23; 55/24; 55/25; 55/26; 55/28; 56; 57; 2605; 
49/1; 49/2 
Zadanie 4: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz.nr ewid.: 55/18; 55/19;  55/23; 55/24; 56; 
202/1; 202/4; 206/1; 206/2; 207/4; 208/3; 208/4; 209; 210/1; 210/2; 211; 212/3; 
213/1; 213/2; 213/5; 217/1; 217/2; 217/3; 218; 220/1; 220/3; 220/4; 221; 222/1; 
222/2; 222/3; 223; 224; 225/1; 225/3; 225/5; 225/7; 237/1; 245/9; 245/10; 246; 
515/4; 515/6; 523; 561/1; 561/2; 567/1; 568/1; 569/1; 571; 572/3; 572/4; 572/6. 

Teren, na którym przedsięwzięcie będzie realizowane przedstawiono na mapie 
ewidencyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do opracowania. Koncepcję zagospodarowania 
terenu przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 9 do Raportu. Na mapie tej 
przedstawiono jedynie orientacyjny przebieg kolektora tłocznego oraz orientacyjne 
usytuowanie przepompowni/tłoczni ścieków i komory zbiorczej/rozprężnej 
w planowanej oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka. Dokładna lokalizacja 
poszczególnych elementów infrastruktury ustalona zostanie na etapie opracowania 
projektu budowlanego, przy czym nie będzie ona wykraczać poza ustalone granice terenu 
przedsięwzięcia (oznaczone na mapie). 
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Przedsięwzięcie będące przedmiotem analizy polegać będzie na: 
1. Likwidacji oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka i w jej miejscu realizacji 

przepompowni/tłoczni ścieków z większej części aglomeracji Brzozów; 
2. Budowie kolektora tłocznego ścieków surowych o długości do około 2,8 km od 

przepompowni/tłoczni Borkówka do nowej oczyszczalni ścieków Brzozów – Jakla 
Wielka; 

3. Budowie kompostowni osadów ściekowych; 
4.  Budowie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Dzięki realizacji analizowanego przedsięwzięcia, ścieki surowe z miasta Brzozów 
dopływać będą do powstałej przepompowni/tłoczni ścieków, a następnie poprzez 
wybudowany odcinek kolektora tłocznego do komory zbiorczej/rozprężnej, stanowiącej 
pierwszy element nowej oczyszczalni ścieków Brzozów–Jakla Wielka. Zatem realizacja 
omawianej inwestycji stanowi przebudowę i rozbudowę już istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej.  

Powstała w ramach omawianego przedsięwzięcia oczyszczalnia ścieków Brzozów-
Jakla-Wielka przystosowana będzie do obsługi łącznie 16249 RLM. 

Powstała kompostownia osadów ściekowych będzie przetwarzać osady ściekowe 
z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Brzozów do bezpiecznej formy 
kompostu pozwalającej na stosowanie go jako nawozu organicznego. Planuje się 
wykonanie kompostowni o wydajności instalacji około 7000 Mg/rok. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) umożliwi usprawnienie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Brzozów. Obiekt będzie umożliwiał selektywną zbiórkę 
odpadów o łącznej masie około 1000 Mg/rok. Na terenie PSZOK nie będzie zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii 
i akumulatorów. 

Budowa oczyszczalni ścieków Brzozów–Jakla Wielka wraz z kompostownią oraz 
PSZOK, ma na celu rozwiązanie następujących problemów: 

� Pozwoli na oczyszczenie ścieków komunalnych z miejscowości Przysietnica 
przewidzianej w najbliższym czasie do skanalizowania; 

� Zlikwiduje uciążliwości zapachowe dla mieszkańców miasta Brzozowa, 
powodowane przez Oczyszczalnię ścieków Brzozów–Borkówka poprzez 
przeniesienie całej funkcji do Oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka; 

� Umożliwi oczyszczanie ścieków z ww. obszarów do parametrów wymaganych dla 
aglomeracji powyżej 15 000 RLM (zwiększona redukcja biogenów);   

� Pozwoli na ekonomiczniejsze zarządzanie obiektami przez PKG Brzozów  
Sp. z o.o. zlokalizowanych w jednym miejscu; 

� Pozwoli na zlokalizowanie w nowym miejscu pozostałych zadań projektu co 
wydatnie obniży koszty ich funkcjonowania; 

� Pozwoli na zastosowanie technologii oczyszczania ścieków o większej 
niezawodności w stosunku do istniejącej na Oczyszczalni ścieków Brzozów–
Borkówka, bardziej odpornej na nierównomierności jakości i ilości ścieków 
surowych z aglomeracji Brzozów; 

� Pozwoli na przetwarzanie osadów ściekowych w bezpieczny pod względem 
sanitarnym kompost, bez konieczności przewożenia go na inne miejsce do 
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przetworzenia, co ograniczy znacznie uciążliwość dla otoczenia oraz 
niebezpieczeństwo przedostania się do otoczenia w formie nieustabilizowanej 
i niebezpiecznej pod względem sanitarnym; 

� Lokalizacja PSZOK pozwoli na lepsze zarządzanie logistyczne transportem 
odpadów zbieranych selektywnie oraz bezpieczne pod względem sanitarnym 
miejsce przeładunku tych odpadów na większe jednostki likwidując możliwość 
realizacji tego zadania w sposób niezorganizowany w miejscach nie posiadających 
stosownych zabezpieczeń przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie. 
 
Zadania planowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Kompleksowe 

uporządkowanie gospodarki ściekami i odpadami w Gminie Brzozów” mogą być 
realizowane jednocześnie lub kolejno na przestrzeni kilku lat (kolejność wykonywania 
zadań może ulec zmianie). Decydować będzie o tym głównie dostępność środków 
finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji. W tym miejscu należy jednak wyjaśnić, 
iż realizacja zadania 4 uwarunkowania będzie możliwością realizacji zadania 2. 

 

2.2.1. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

2.2.1.1. KOLEKTOR TŁOCZY 

Kolektor tłoczny wykonany zostanie z rur PE w przeważającej części metodą 
wykopową. Wykopy będą wykonywane ręcznie i mechanicznie w zależności od lokalizacji 
prac ziemnych. Rozmiary wykopów będą dostosowane do rodzaju gruntu oraz do 
stosowanej metody odwodnienia. Szerokość wykopu nie przekroczy 1,2 m. Na gruntach 
rolnych najpierw zostanie zdjęta warstwa humusu o grubości około 15 cm i złożona po 
jednej stronie wykopu. Pozostały urobek zostanie złożony po drugiej stronie. W razie 
konieczności odwodnienie wykopów może zostać przeprowadzone metodą drenażu 
otwartego w dnie wykopu. Prace związane z montażem kolektora tłocznego będą 
prowadzone przy niskim poziomie wód gruntowych. Przy zastosowaniu drenażu 
otwartego zastosowane zostaną studzienki zbiorcze z PP lub betonowe o pojemności 
około 0,5 m3. Do pompowania wody ze studzienki odwadniającej zastosowana zostanie 
pompa zanurzalna a woda odprowadzana będzie przewodem na teren przyległy 
do wykopów.  

 
Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała kilkakrotnego poprzecznego 

przekroczenia dróg, w tym obwodnicy Brzozowa. Konieczne będzie również poprzeczne 
przekroczenie trzech rowów melioracyjnych. Na wykonanie tego rodzaju prac w obrębie 
pasa drogowego konieczne będzie uzyskanie zezwolenia od Zarządcy drogi. Przejścia 
wykonane zostaną metodą bezwykopową, poziomym przewiertem sterowanym lub 
horyzontalnym przewiertem sterowanym.  

Metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego mogą zostać wykonane również 
fragmenty kolektora tłocznego, przebiegające w pobliżu zwartej zabudowy, gdzie 
wykonanie wykopów byłoby niemożliwe lub utrudnione ze względu na brak miejsca na 
odkład gruntu oraz w utwardzonych drogach, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. 
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Schemat ilustrujący przebieg prac związanych z wykonaniem poziomego 
przewiertu sterowanego przedstawia poniższy rysunek. Prace przygotowawcze polegać 
będą na wykonaniu po obu stronach drogi wykopów punktowych, tj. komór 
przeciskowych. Przewiert wykonywany za pomocą odpowiednich maszyn będzie 
odbywał się w trzech etapach: 

1. przewiert pilotażowy – wykonywany przy użyciu żerdzi pilotowych; 
2. rozwiercanie i wpychanie stalowych rur osłonowych – rozwiercanie odbywa się 

przy pomocy głowicy, powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki 
obracającym się ślimakom, w miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe 
oraz ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie; 

3. wciskanie rur instalacyjnych i wypychanie rur osłonowych. 
 

 

Rys.  1. Schemat wykonania przejścia poprzecznego metodą bezwykopową - 
poziomy przewiert sterowany 

(źródło: http://www.nawitel.pl) 

 
Schemat ilustrujący przebieg prac związanych z wykonaniem horyzontalnego 

przewiertu sterowanego przedstawia poniższy rysunek. Prace podzielone są na trzy 
etapy: 

� etap I - wiercenie pilotażowe- wykonuje się otwór wiertniczy po założonej 
w projekcie trajektorii. Narzędziem urabiającym grunt jest tu najczęściej płytka 
sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w cięższych warunkach geologicznych 
- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury 
przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy 
różnego typu systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe wykonanie otworu 
pod względem położenia osi. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest 
przez płuczkę wiertniczą. 

� etap II - poszerzanie otworu (rozwiercanie) - poszerza się powstały wcześniej 
otwór pilotażowy w celu umożliwienia instalacji rury o zakładanej średnicy. Grunt 
urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy większej 
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o 20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury. Urobek powstały na skutek 
zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą.  

� etap III - wciąganie rury przewodowej do otworu - rura przewodowa jest 
połączona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed 
głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo zwierca otwór już na 
etapie wciągania. Płuczka wiertnicza wynosi pozostałości urobku, a dodatki 
polimerowe w płuczce minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową a ścianą 
otworu wiertniczego, co ułatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sił 
osiowych (moment obrotowy) oraz sił stycznych. 

Rys.  2. Schemat wykonania przejścia poprzecznego metodą bezwykopową -
horyzontalny przewiert sterowany – etap I 

(źródło: http://www.nawitel.pl) 

Rys.  3. Schemat wykonania przejścia poprzecznego metodą bezwykopową -
horyzontalny przewiert sterowany – etap II 

(źródło: http://www.nawitel.pl) 
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Rys.  4. Schemat wykonania przejścia poprzecznego metodą bezwykopową -
horyzontalny przewiert sterowany – etap III 

(źródło: http://www.nawitel.pl) 
 

Do zasypania przewodów sieci kanalizacyjnej zostanie użyty grunt nieskalisty, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Pierwsza warstwa o grubości około 30 cm 
zostanie wykonana ręcznie i zagęszczona. Do zasypania pozostałej części wykopów 
zostanie użyty grunt rodzimy bez gruzu i brył. Zasypka wykopu wykonana zostanie 
warstwami odpowiednio zagęszczonymi. Warstwa humusu zostanie rozplantowana na 
całej szerokości wykopu. Do zasypania wykopów zlokalizowanych w obrębie pasa 
drogowego zostanie użyty tylko i wyłącznie materiał drobnoziarnisty. Miejsca prac 
ziemnych zostaną uporządkowane i przywrócone do stanu poprzedzającego rozpoczęcie 
robót. 

W ramach analizowanego przedsięwzięcia, na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków Brzozów - Borkówka wykonana zostanie przepompownia/tłocznia ścieków. 
W momencie, gdy powstała oczyszczalnia ścieków Brzozów-Jakla będzie gotowa do 
przyjęcia ścieków i w momencie, gdy zakończona zostanie budowa kolektora tłocznego, 
istniejąca oczyszczalnia Brzozów - Borkówka zostanie wyłączona z eksploatacji. Dzięki 
temu zapewniony będzie stały odbiór ścieków komunalnych od mieszkańców. Następnie 
zlikwidowane zostaną zbędne obiekty znajdujące się na terenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków Brzozów - Borkówka. Do prac rozbiórkowych zatrudniona zostanie specjalna 
ekipa wyposażona w odpowiedni sprzęt. Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczanych do 
Stobnicy może zostać zlikwidowany lub też może pozostać w ziemi. W przypadku 
pozostawienia kolektora może być konieczne jedynie zabezpieczenie jego wylotu do 
rzeki.  
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2.2.1.2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BRZOZÓW-JAKLA WIELKA 

 
Bilans ścieków surowych dla Oczyszczalni Brzozów – Jakla Wielka. 

Uwzględniając dla aglomeracji Brzozów następujące elementy: 

− ilość ścieków bytowych; 

− ilość wód przypadkowych oraz wód deszczowych; 

− ścieki dowożone z obszarów nieposiadających zbiorczej kanalizacji; 

− ścieki – odcieki z kompostowni osadów ściekowych; 

− wody deszczowe z kompostowni oraz PSZOK; 

− ścieki przemysłowe powstające w okolicznych niewielkich zakładach usługowo-
przemysłowych; 

otrzymano poniższy bilans ilościowy ścieków dla oczyszczalni ścieków: 

Przepływ 
charakterystyczny 

Pogoda sucha Pogoda deszczowa 

Qsrd [m3/d] 2495,0 - 

Qmaxd [m3/d] 3500,0 3725,0 

Qmax h [m3/h] 320,0 465,0 

Qmin h [m3/h] 12,6 - 

Qhd [m3/h] 154,0 - 

 
Z powyższych danych wejściowych oraz badań ścieków surowych określono ładunki 
zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do Oczyszczalni wg poniższej tabeli: 
 

 
 
 
 
 
 
 

oraz następujące stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych: 
  
 
 
 
 
 
 

Pozwala to na określenie wielkości całkowitej równoważnej ilości mieszkańców na 16249 
RLM. 
 

Wskaźnik zanieczyszczeń Łśrd [kg/d] Ł max d [kg/d] 

BZT5 974,9  

ChZT 1945,8  

Zawiesina ogólna 1131,9  

Azot ogólny 176,6  

Fosfor ogólny 36,7  

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość [g/m3] 

BZT5 390,7 

ChZT 780,0 

Zawiesina ogólna 454,0 

Azot ogólny 70,8 

Fosfor ogólny 14,7 
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Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka stanowi 
załącznik nr 10 do Raportu. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów oczyszczalni 
przedstawiono ma mapie stanowiącej załącznik nr 9 do Raportu. 

 
Obiekty oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka: 

OB. I. KOMORA ZBIORCZA / ROZPRĘŻNA ŚCIEKÓW 
OB. 2. KOMORA KRATY RZADKIEJ 
OB. 3. POMPOWNIA GŁÓWNA ŚCIEKÓW SUROWYCH 
OB. 4. KOMORA ZASUW 
OB. 5. STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 
OB. 6. ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 
OB. 7. BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO / HALA DMUCHAW 
OB. 8. ZBIORNIK TŁUSZCZU 
OB. 9. ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW 
OB. 10. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA REAKTORY BIOLOGICZNE 
OB. 11A. REAKTOR BIOLOGICZNY 
OB. 11B. REAKTOR BIOLOGICZNY 
OB. 11C. REAKTOR BIOLOGICZNY 
OB. 12. KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW PO REAKTORACH BIOLOGICZNYCH 
OB. 13. STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA 
OB. 14. KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA OSADNIKI WTÓRNE 
OB. 15A. OSADNIK WTÓRNY 
OB. 15B. OSADNIK WTÓRNY 
OB. 15C. OSADNIK WTÓRNY 
OB. 16. POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I OSADU NADMIERNEGO 
 
OB. 17. POMPOWNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH 
OB. 18. KOMORA ZBIORCZA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
OB. 19. POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ 
OB. 20. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 
OB. 21. WYLOT 
OB. 22. KOMORA ZBIORCZA OSADU NADMIERNEGO 
OB. 23A KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU 
OB. 23B. KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU 
OB. 24. ZBIORNIK BUFOROWY OSADU USTABILIZOWANEGO 
OB. 25. BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWEJ/ STACJA DMUCHAW DLA KTSO 
OB. 26. SILOS WAPNA (OPCJA) 
OB. 27. MAGAZYN TYMCZASOWY OSADU (OPCJA) 
OB. 28. BIOFLTR 
OB. 29. BIOFILTR 
OB. 30. BUDYNEK ADMINISTRAC YJNO-SOCJALNO-TECHNICZNY 
OB. 31 . STACJA TRAFO Z ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ NN 
W razie konieczności wykonany zostanie dodatkowy obiekt tj.:  
OB.32 ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  
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Na etapie sporządzania projektu budowlanego nazwy wyżej wymienionych obiektów 
mogą ulec zmianie, przy czym zmiana dotyczyć będzie tylko i wyłączenie nazwy, funkcje 
i parametry obiektów podane w Raporcie zostaną zachowane w projekcie. 
 
Efekt oczyszczania ścieków 

Ścieki oczyszczane w oczyszczalni ścieków odprowadzane będą grawitacyjnie 
rurociągiem do potoku Pietrykówka (Sietnica) i odpowiadać będą jakością wymaganiom 
stawianym  w rozporządzeniu 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 
(Dz. U 2019 r., poz. 1311). 
 

Wskaźnik zanieczyszczeń 
Stężenie 

BZT5 15 g O2/m3 

ChZT 125 g O2/m3 

Zawiesina ogólna  35 g/m3 

Azot ogólny 15 g N/m3 

Fosfor ogólny 2 g P/m3 

 
Transport ścieków do oczyszczalni Brzozów – Jakla Wielka 

Przewiduje się cztery źródła zasilania oczyszczalni ścieków, w ścieki surowe: 

− ścieki surowe z miasta Brzozów tłoczone kolektorem tłocznym z terenu istniejącej 
oczyszczalni ścieków Borkówka, która zostanie docelowo zlikwidowana, a w jej 
miejscu pozostanie tylko przepompownia/tłocznia ścieków, do komory 
zbiorczej/rozprężnej, stanowiącej pierwszy element nowej oczyszczalni ścieków 
Brzozów – Jakla Wielka – OB.1.; 

− ścieki z miejscowości Przysietnica tłoczone rurociągiem ciśnieniowym na teren 
nowej oczyszczalni do komory zbiorczej/rozprężnej – OB.1.; 

− ścieki wewnętrzne z terenu PSZOK, kompostowni i oczyszczalni ścieków stanowiące 
odcieki technologiczne oraz wody deszczowe „brudne” z dróg  i placów, ścieki bytowe 
z części socjalnej zakładu, jak również układ pozwalający na opróżnienie niektórych 
zbiorników procesowych; 

− ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych aglomeracji Brzozów, tłoczone ze 
zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych do komory zbiorczej/rozprężnej – 
OB.1. 

 

Układ technologiczny odbioru ścieków dowożonych 

Ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych aglomeracji Brzozów odbierane 
będą na specjalnie do tego przeznaczonym stanowisku – OB.5. Stacja zlewcza ścieków 
dowożonych, wyposażoną w szczelną tacę ociekową. Zrzut ścieków będzie się odbywał 
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w sposób szczelny poprzez połączenie wozu asenizacyjnego z rurą zrzutową wyposażoną 
w złącze typu strażackiego lub dźwigniowego, z układem odbioru ścieków dowożonych. 

Ze stacji zlewczej ścieki przepłyną rurociągiem do żelbetowego zbiornika 
uśredniającego ścieków dowożonych – OB.6., wyposażonego w mieszadło i pompę 
ewakuacyjną ścieków do procesu oczyszczania.  

Zbiornik żelbetowy szczelny z odciągiem powietrza złowonnego do oczyszczenia 
w biofiltrze. Taca ociekowa z kratką i odprowadzeniem odcieków do kanalizacji 
wewnętrznej oczyszczalni. 
 
Układ mechanicznego oczyszczania ścieków 

Układ mechanicznego oczyszczania ścieków będzie się składać z następujących 
elementów: 

− Komora zbiorcza / rozprężna ścieków – OB.1. 

− Komora kraty rzadkiej - OB.2. 

− Pompownia główna ścieków z komorą zasuw - OB.3. i OB.4. 

− Budynek oczyszczania mechanicznego / Hala dmuchaw - OB.7. 

− Zbiornik tłuszczów - OB.8. 

− Zbiornik retencyjny ścieków - OB.9. 
 

Ścieki z komory zbiorczej/rozprężnej (OB.1.) będą trafiały grawitacyjnie do 
komory kraty rzadkiej (OB.2.), wyposażonej w kratę koszową zamontowaną na wlocie 
rurociągu z komory zbiorczej/rozprężnej, która zabezpieczy układy pompowe przed 
uszkodzeniem zanieczyszczeniami stałymi dużych rozmiarów. Komora kraty rzadkiej - 
zbiornik żelbetowy szczelny z przykryciem i odprowadzeniem powietrza złowonnego do 
oczyszczenia w biofiltrze.  Z komory kraty rzadkiej ścieki przepływać będą grawitacyjnie 
do pompowni głównej (OB.3.) za pośrednictwem szczelnych rurociągów. Pompownia 
główna – zbiornik żelbetowy szczelny z przykryciem i odciągiem powietrza złowonnego 
do oczyszczenia w biofiltrze, wyposażona w układ pomp zatapialnych tłoczących ścieki 
do budynku oczyszczania mechanicznego (OB.7.). Układy pompowe będą przystosowane 
do przetłoczenia ilości ścieków również w okresie deszczowym, podczas którego 
dopływa więcej ścieków pochodzących z infiltracji do sieci oraz wód obcych. 

Układ pompowy będzie posiadał również pompę rezerwową, która może zastąpić 
każdą z pomp układu w razie awarii. Pompownia będzie podłączona do sieci zasilania 
awaryjnego na wypadek zaniku napięcia na oczyszczalni. 

Z pompowni głównej (OB.3.) ścieki tłoczone będą do budynku mechanicznego 
oczyszczania ścieków (OB.7.), wyposażonego w dwa sitopiaskowniki napowietrzane. 

Sitopiaskowniki są to urządzenia złożone z sita, pozwalającego na rozdział części 
stałych od ścieków; ścieki odcedzone ze skratek przepływają następnie grawitacyjnie do 
zbiorników piaskownika napowietrzanego, pozwalającego na separację ze ścieków  
piasku oraz tłuszczu. Skratki podlegają płukaniu i sprasowaniu w prasopłuczce, 
natomiast piasek jest poddawany płukaniu w płuczce piasku. Odwodnione i sprasowane 
skratki oraz wypłukany piasek gromadzone są w zamkniętych kontenerach 
przygotowanych do wywozu na wysypisko lub odpowiednich zakładów utylizacji. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

23 

Tłuszcze gromadzone są w szczelnej studni zbiorczej (OB.8.) i okresowo odwożone 
są do utylizacji do oczyszczalni, posiadającą układ technologiczny fermentacji osadów 
ściekowych (np. OŚ Krosno). Wszystkie procesy separacji odbywać się będą w szczelnych 
zbiornikach ze stali nierdzewnej, uniemożliwiających przedostanie się ścieków na 
zewnątrz. Wszystkie urządzenia będą znajdowały się w budynku ogrzewanym, 
wyposażonym w wentylację mechaniczną i układ oczyszczania powietrza złowonnego 
w biofiltrze. 

Dodatkowo w budynku planuje się zlokalizować stację dmuchaw – pomieszczenie, 
w którym umieszczone zostaną dmuchawy do wytwarzania sprężonego powietrza 
koniecznego w dalszym etapie oczyszczania biologicznego oraz powietrza użytego do 
flotacji tłuszczy w piaskowniku. Dmuchawy są urządzeniami mechanicznymi, nie 
wytwarzającymi substancji szkodliwych dla środowiska, a hałas powstały w czasie ich 
pracy tłumiony jest za pomocą obudów dźwiękochłonnych do poziomu dopuszczalnego. 
 

Układ biologicznego oczyszczania ścieków 

Układ biologicznego oczyszczania ścieków będzie się składać z następujących 
elementów: 

− Komora rozdziału ścieków na reaktory biologiczne – OB.10.; 

− Reaktory biologiczne – OB.111.A,B,C; 

− Komora zbiorcza po reaktorach biologicznych – OB.12.; 

− Stacja dozowania PIX – OB.13.; 

− Komora rozdziału ścieków na osadniki wtórne – OB.14.; 

− Osadniki wtórne - OB.15.A,B,C; 

− Pompownia recyrkulacji zewnętrznej osadu i osadu nadmiernego – OB.16.; 

− Pompownia części pływających – OB.17.; 

− Komora zbiorcza ścieków oczyszczonych – OB.18.; 

− Pompownia wody technologicznej  - OB.19.; 

− Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – OB.20.; 

− Wylot do potoku Pietrykówka – OB.21. 
  

Ścieki po procesie oczyszczania mechanicznego trafiają rurociągami 
grawitacyjnymi do komory rozdziału na reaktory biologiczne (OB.11.A,B,C). W przypadku 
dopływu nadmiarowej ilości ścieków w okresach deszczowych lub roztopów, przewiduje 
się skierowanie części ścieków, które nie mogą zostać prawidłowo oczyszczone na ciągu 
biologicznym ze względu na jego określoną wydajność (aby nie spowodować sytuacji 
awaryjnej – wypłukania osadu z reaktorów do odbiornika), do zbiornika retencyjnego 
ścieków (OB.9.) poprzez przelew w komorze rozdziału. Zbiornik retencyjny ścieków 
przewiduje się wykonać jako szczelny żelbetowy o pojemności ok 1200-1500 m3, dla 
zabezpieczenia chwilowej retencji i przetrzymania ścieków nadmiarowych do czasu 
zmniejszenia napływu ilości ścieków na oczyszczalnię. Zbiornik wyposażony w mieszadło 
i pompy ewakuacyjne oraz odciąg powietrza złowonnego. Dodatkowo zbiornik zostanie 
wyposażony w przelew do reaktorów biologicznych, dla zabezpieczenia przed 
przepełnieniem. 
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Z komory rozdziału (OB.10.) ścieki trafią do trzech reaktorów biologicznych 
(OB.11.A,B,C) wyposażonych w komory procesowe predenitryfikacji, defosfatacji, 
denitryfikacji i nitryfikacji, w których nastąpią procesy biologicznego oczyszczania 
ścieków za pomocą niskoobciążonego osadu czynnego, polegające na redukcji substancji 
biogennych na drodze przemian biologicznych wspomaganych napowietrzaniem 
i mieszaniem. Proces oparty na obliczeniach reaktorów przepływowych zgodnie 
z wytycznymi norm ATV-DVWK–A-131P – wymiarowania jednostopniowych 
oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. 

Dodatkowo w okresach, kiedy proces redukcji fosforu nie może być realizowany 
ze względu na warunki, będzie możliwość chemicznego strącania fosforu za pomocą 
dawkowania PIX do ścieków. Zbiorniki reaktorów biologicznych o pojemności 
ok. 4 800 m3 planuje się jako żelbetowe otwarte (ze względu na brak uciążliwości 
odorowych), szczelne, wyposażone w przelewy technologiczne do zbiorników osadników 
wtórnych, zatem bez możliwości wydostania się ścieków na zewnątrz. 

Z reaktorów biologicznych mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu 
biologicznego przepływać będzie grawitacyjnie poprzez komorę zbiorczą ścieków po 
reaktorach biologicznych (OB.12.) i komorę rozdziału ścieków na osadniki wtórne 
(OB.14.)  do osadników wtórnych (OB.15.A,B,C). 

Osadniki wtórne służą do separacji poprzez sedymentację osadu czynnego od 
ścieków oczyszczonych. Co do parametrów osadników możliwe są dwa rozwiązania. 
W przypadku zastosowania rozwiązania I przewiduje się osadniki poziome, radialne, 
o średnicy ok. 15 m. Osad czynny w procesie sedymentacji osadza się na dnie osadnika 
i zostaje zgarnięty zgarniaczem do leja osadowego zlokalizowanego w centralnej części 
osadnika. Sklarowane ścieki oczyszczone przelewami pilastymi umieszczonymi na 
obwodzie osadnika, przelewają się do koryt odpływowych i rurociągiem prowadzone są 
do komory zbiorczej ścieków oczyszczonych (OB.18.). Cząstki flotujące (wypływające) 
w osadniku wtórnym, zatrzymywane są przed odpływem do odbiornika poprzez 
deflektor, po czym zgarniane zgarniaczem radialnym powierzchniowym do instalacji 
odprowadzającej części pływające do pompowni części pływających (OB.17.). 
W przypadku zastosowania rozwiązania II przewiduje się zastosowanie osadników 
poziomych, podłużnych, o wymiarach ok. B x L = 5 x 40 m. Osad czynny w procesie 
sedymentacji osadza się na dnie osadnika i zostaje zgarnięty zgarniaczem podłużnym do 
leja osadowego zlokalizowanego w początkowej części osadnika. Sklarowane ścieki 
oczyszczone przelewami pilastymi umieszczonymi wzdłuż końcowej ściany osadnika, 
przelewają się do koryt odpływowych i rurociągiem prowadzone są do komory zbiorczej 
ścieków oczyszczonych (OB.18.). Cząstki flotujące (wypływające) w osadniku wtórnym, 
zatrzymywane są przed odpływem do odbiornika poprzez deflektor, po czym zgarniane 
zgarniaczem podłużnym powierzchniowym do instalacji odprowadzającej części 
pływające do pompowni części pływających (OB.17.). 

Osadniki wtórne planuje się wykonać jako zbiorniki żelbetowe szczelne, otwarte 
wyposażone w przelewy ścieków oczyszczonych do komory zbiorczej ścieków 
oczyszczonych, a dalej  do odbiornika. 

Pompownia części pływających (OB.17.) służyć będzie do zebrania zanieczyszczeń 
pływających z osadników wtórnych i przepompowaniu ich na początek procesu 
oczyszczania do pompowni głównej ścieków (OB.2. i OB.3.). 
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Pompownię części pływających planuje się wykonać jako zbiornik żelbetowy 
szczelny, zabezpieczony przed przelaniem przelewem do kanalizacji wewnętrznej. 

Osad czynny zbierający się w leju centralnym osadników wtórnych, zostanie 
zaciągnięty na zasadzie różnicy poziomów do pompowni recyrkulacji zewnętrznej i osadu 
nadmiernego (OB.16.). Pompownia recyrkulacji zewnętrznej i osadu nadmiernego służy 
do przepompowania osadu zgromadzonego w lejach osadników wtórnych do komór 
predenitryfikacji w reaktorach biologicznych czyli na początek procesu oczyszczania 
biologicznego ścieków, jak również do odprowadzania osadu nadmiernego do części 
osadowej oczyszczalni. Będzie to zbiornik żelbetowy, szczelny, wyposażony w zatapialne 
pompy osadowe i kolektory tłoczne wraz z armaturą, oraz w przelew awaryjny do 
kanalizacji wewnętrznej. Zbiornik zostanie przykryty i wyposażony w odciąg powietrza 
złowonnego do oczyszczania w biofiltrze.  

Ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych przepływają grawitacyjnie do komory 
zbiorczej ścieków oczyszczonych (OB.18.). Komora żelbetowa, szczelna, otwarta, 
wyposażona w przelew do kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika 
– potoku Pietrykówka, służąca również jako zbiornik czerpny ścieków oczyszczonych do 
zestawu hydroforowego w pompowni wody technologicznej (OB.19). 

Ścieki oczyszczone z komory zbiorczej odpływają grawitacyjnie do studni 
pomiarowej (OB.20.), wyposażonej w przepływomierz zliczający ilość ścieków 
odprowadzanych do odbiornika, skąd dalej, kolektorem grawitacyjnym ścieki, 
oczyszczone o parametrach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, odpływają 
poprzez umocniony wylot brzegowy (OB.21.) do odbiornika – potoku Pietrykówka. 
W razie konieczności ścieki oczyszczone kierowane będą do zbiornika retencyjnego 
(obiekt OB.32.), który umożliwi sukcesywny zrzut ścieków do odbiornika. 
 

Układ gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków 

Część osadowa oczyszczalni ścieków będzie się składać z następujących obiektów: 

− Komora zbiorcza osadu nadmiernego do zagęszczania - OB.22.; 

− Komory stabilizacji tlenowej osadu - OB.23.; 

− Zbiornik buforowy osadu po stabilizacji - OB.24.; 

− Budynek gospodarki osadowej /stacja zagęszczania osadu nadmiernego, 
odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo, stacja dmuchaw do komór 
stabilizacji tlenowej osadu, stacja higienizacji osadu wapnem palonym/ - OB.25.; 

− Silos wapna do awaryjnej higienizacji osadu - OB.26.; 

− Tymczasowy magazyn osadu odwodnionego - OB.27. 
 
Osad nadmierny z pompowni osadu nadmiernego (OB.16.), tłoczony jest do komory 
zbiorczej osadu nadmiernego (OB.22.), gdzie osad będzie retencjonowany do procesu 
zagęszczania mechanicznego w budynku gospodarki osadowej (OB.25.). Zbiornik komory 
zbiorczej osadu nadmiernego przewiduje się jako naziemny, szczelny, żelbetowy ze 
szczelnym przekryciem z laminatu lub stalowy ze szczelnym przekryciem 
stalowym/laminatowym, z odprowadzeniem powietrza złowonnego do oczyszczania 
w biofiltrze, wyposażony w mieszadło uśredniające i przelew awaryjny do kanalizacji 
wewnętrznej. Ze zbiornika osad podawany jest pompą osadową do zagęszczenia 
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w zagęszczarce mechanicznej, gdzie przed procesem dawkowany jest polielektrolit. 
Zagęszczanie osadu spowoduje zwiększenie zawartości suchej masy w osadzie 
nadmiernym i zmniejszenie jego objętości, co korzystnie wpływa na wielkość urządzeń 
i oszczędność energii. Odciek z zagęszczania osadu odprowadzany jest do kanalizacji 
wewnętrznej i dalej na początek układu oczyszczania ścieków. 

Po zagęszczeniu osad nadmierny za pośrednictwem pompy osadu zagęszczonego 
tłoczony będzie do komór stabilizacji tlenowej (OB.23.A,B). 

W komorach stabilizacji tlenowej osad poddawany jest powolnemu 
napowietrzaniu w czasie ok. 10-20 dni, co powoduje utlenianie substancji biogennych 
znajdujących się w osadzie i likwiduje jego aktywność tlenową, co prowadzi do 
zniwelowania substancji odorowych oraz neutralizuje zagrożenie sanitarne pochodzące 
od substancji biogennych. 

Dodatkowo w procesie stabilizacji tlenowej nastąpi ubytek suchej masy osadu, 
przez co zredukowana zostanie ilość osadów przeznaczonych do dalszej przeróbki. 

Komory stabilizacji tlenowej przewiduje się wykonać jako zbiorniki żelbetowe, 
naziemne, szczelne, przykryte, z odprowadzeniem powietrza złowonnego do 
oczyszczenia w biofiltrze.  

Komory stabilizacji tlenowej posiadać będą możliwość odprowadzenia wód 
nadosadowych  do kanalizacji ściekowej wewnętrznej. 

Po procesie stabilizacji tlenowej osad grawitacyjnie trafi do zbiornika buforowego 
po stabilizacji (OB.24.), który będzie pełnił rolę komory zbiorczej osadu gromadzonego 
do procesu odwadniania osadu. 

Ponieważ proces odwadniania osadu prowadzony będzie okresowo, konieczne 
jest zgromadzenie stosownej ilości osadu dla zabezpieczenia pojedynczego cyklu procesu 
odwadniania. Zbiornik buforowy będzie zbiornikiem szczelnym, żelbetowym ze 
szczelnym przykryciem z laminatów lub stalowym ze szczelnym przykryciem 
stalowym/laminatowym i odciągiem powietrza złowonnego do instalacji biofiltra. 

Zbiornik zostanie wyposażony w przelew awaryjny do kanalizacji wewnętrznej. 
Ze zbiornika buforowego osad będzie podawany pompą nadawy osadu do procesu 

odwadniania osadu na prasie filtracyjnej w budynku gospodarki osadowej (OB.25.). 
Odwadnianie ma na celu zwiększenie ilości suchej masy osadu do poziomu minimum 
15 % (18%), tak, aby powstały osad stracił własności cieczy co pozwoli na dalszą 
przeróbkę w procesie kompostowania.  

Aby proces odwadniania był skuteczny do osadu dodawany będzie polielektrolit. 
Odcieki z procesu odwadniania oraz płukania taśmy odprowadzane będą do kanalizacji 
wewnętrznej, a dalej na początek układu oczyszczania. 

Prasa filtracyjna jest urządzeniem szczelnym, dodatkowo umieszczona zostanie 
w żelbetowej wannie, wyposażonej w odpływy odcieków, uniemożliwiając jakiekolwiek 
wydostanie się ścieków do gruntu.  

W budynku gospodarki osadowej, oprócz prasy filtracyjnej i zagęszczarki 
mechanicznej, przewiduje się zlokalizowanie stacji dmuchaw na potrzeby stabilizacji 
tlenowej oraz układy pompowe konieczne do funkcjonowania całego węzła osadowego. 
Ponadto w budynku planuje się zlokalizować układ higienizacji osadu odwonionego 
wapnem palonym, złożony z mieszarki osadu z wapnem, silosu na wapno palone (OB.26.) 
oraz układu transportu osadu odwodnionego i po higienizacji. Układ higienizacji ma na 
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celu likwidację zawartych w osadzie jaj pasożytów, które mogą okresowo pojawić się 
w osadzie. 

Ze względu na charakter zlewni nie przewiduje się występowania metali ciężkich 
w osadzie powyżej ilości granicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.  

Bezpośrednio przy budynku gospodarki osadowej zlokalizowany zostanie 
tymczasowy magazyn osadu odwodnionego (OB.27.). Będzie to plac zadaszony wiatą 
o konstrukcji stalowej, ze szczelną posadzką betonową, posiadającą odwodnienie do 
kanalizacji wewnętrznej. Plac składowania będzie służył do gromadzenia niewielkich 
ilości osadu odwodnionego; osad będzie załadowany na przyczepę po czym odwożony do 
kompostowni. 

Jako rozwiązanie alternatywne lub jako opcja dodatkowa zakłada się wykonanie 
instalacji stabilizacji osadu odwodnionego w oparciu o reaktor granulacji osadu. 
Odwodniony osad w tym wariancie - transportowany będzie za pomocą przenośnika do 
reaktora granulacji osadu. Reaktor do higienizacji i ,,aglomeracji” osadów ściekowych 
służy do wytwarzania pełnowartościowego nawozu granulowanego z mieszaniny osadu 
ściekowego wydostającego się z węzła odwadniania osadów oraz wapna palonego. 
W trakcie procesu mieszania obu substratów wzrasta temperatura reakcji (do ok. 100°C) 
powodując całkowitą higienizację i granulację osadu ściekowego. W wyniku termicznej 
przemiany fizyko-chemicznej, z osadu ściekowego powstaje produkt, który:  
1) ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o jednorodnym uziarnieniu, 
2) charakteryzuje się sypkością i brakiem pylenia w trakcie magazynowania 

i transportu, 
3) jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za 

pomocą siewników nawozów, 
4) jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie, 
5) jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella, oraz jaj pasożytów jelitowych 

Ascaris sp. ;Trichuris sp. i Toxocara sp. 
Osad przeobrażony w procesie egzotermicznej przeróbki osadu poprzez 

zmieszanie odwodnionego osadu z wysokoreaktywnym wapnem dawkowanym z silosu 
wapna wysokoreaktywnego jest ustabilizowany a jego objętość znacznie zmniejszona. 
Osad będzie magazynowany na zewnątrz w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym 
przed warunkami atmosferycznymi magazynie osadu.  

 
Do czyszczenia i płukania urządzeń technologicznych, takich jak prasa, 

zagęszczarka, sita, płuczki, użyta będzie woda technologiczna pozyskana ze ścieków 
oczyszczonych z komory zbiorczej i tłoczona za pośrednictwem zestawu hydroforowego 
szczelnymi rurociągami do urządzeń podlegających płukaniu. 

W ramach oczyszczalni ścieków planuje się również budowę budynku 
administracyjno-socjalno-technicznego na potrzeby Oczyszczalni (OB.30) oraz budynku 
stacji trafo wraz z rozdzielnią NN dla zasilania wszystkich obiektów oczyszczalni (OB.31). 
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2.2.1.3. KOMPOSTOWANIA 

Z założenia kompostownia osadów ściekowych ma za zadanie przetworzenie 
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Brzozów 
do bezpiecznej formy kompostu pozwalającej na stosowanie go jako nawozu 
organicznego (produktu). Schemat technologiczny kompostowni stanowi złącznik nr 11 
do Raportu. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów kompostowni przedstawiono ma 
mapie stanowiącej załącznik nr 9 do Raportu. 
 
Obiekty kompostowni: 
0B.K-1. TYMCZASOWA WTATA (PLAC) PRZYJĘĆ OSADÓW ŚCTEKOINYCH 
0B.K-2. WIATA (PLAC) MAGAZYNOWA ODPADÓW STRUKTURALNYCH  
0B.K-3. HALA DOJRZEWANIA KOMPOSTU 
0B.K-4. ZBIORNIK ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH Z KOMPOSTOWNI WRAZ 
Z POMPOWNIĄ TECHNOLOGICZNĄ 
0B.K-5. KRATA KOSZOWA 
0B.K-6. SEPARATOR KOALESCENCYJNY 
0B.K-7. REAKTORY KOMPOSTOWANIA R- 1, R-2, R-3, R-4 
0B.K-8.1. WENTYLATOROWNIA ZE STEROWNIĄ PROCESU KOMPOSTOWANIA 
0B.K-8.2. WENTYLATOROWNIA ZE STEROWNIĄ PROCESU KOMPOSTOWANIA 
0B.K-9.1.1 PŁUCZKA POWIETRZA Z REAKTORÓW 
0B.K-9.1.2 BIOFILTR POWIETRZA Z REAKTORÓW 
0B.K-9.2.1, K-9.3.1 PŁUCZKI POWIETRZA Z HALI DOJRZEWANIA KOMPOSTU 
0B.K-9.2.2, K-9.3.2 BIOFILTRY POWIETRZA Z HALI DOJRZEWANIA KOMPOSTU 
0B.K-10. WTATA NA PRZESIANY KOMPOST 
0B.K-11. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA DLA KOMPOSTOWNI I PSZOK 
Na etapie sporządzania projektu budowlanego nazwy wyżej wymienionych obiektów 
mogą ulec zmianie, przy czym zmiana dotyczyć będzie tylko i wyłączenie nazwy, funkcje 
obiektów podane w Raporcie zostaną zachowane w projekcie. 
Na etapie projektowania wymiary obiektów oraz ich usytuowanie mogą ulec 
nieznacznym zmianom. Na etapie projektowania, w zależności od zastosowania 
konkretnej technologii kompostowania część obiektów pokazanych w koncepcji może 
być zbędna. 
 
Bilans osadów przetwarzanych w planowanej kompostowni 
Osady ściekowe o stopniu odwodnienia  min. 15 % - 18% s.m.: 
Oczyszczalnia Brzozów – Jakla Wielka (18% s.m.) - 2109,7 m3 / rok 
Oczyszczalnia Turze Pole (15% s.m.)   - 269,0 m3 / rok 
Oczyszczalnia Grabownica Starzeńska (15% s.m.) -  1569,4 m3 / rok 
co daje w sumie   - 3 948,1 m3 / rok osadów ściekowych do kompostowania. 
Jako wsad strukturalny przewiduje się zastosowanie słomy, zrębków drzewnych, innych 
odpadów zielonych w ilości ok. 44% wagowo (76% objętościowo) w stosunku do 
całkowitego wsadu do kompostowania, co po przeliczeniu dla całości osadu daje 
3 079,1 Mg/rok  (ok 12 316,5 m3/rok). 
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Sumarycznie do procesu kompostowania kierowane będzie ok. 7 027,2 Mg wsadu/rok 
(ok. 13 011,6 m3/rok) o zawartości min. 40% s.m. (zakłada się 20-procentową redukcję 
objętości wsadu po zmieszaniu substratów). 
Na tej podstawie planowane jest wykonanie instalacji o wydajności ok. 7000 Mg/rok 

 
Opis procesu kompostowania 

Proces kompostowania ma na celu przemianę odpadów biodegradowalnych, 
w tym wypadku osadów ściekowych oraz wsadu strukturalnego, (w tym przypadku 
słomy), w pełnowartościowy  nawóz pozwalający na szerokie zastosowanie w uprawie 
roślin. 
Kompostowanie odbywa się w dwóch etapach: 
Etap I – faza intensywnego kompostowania: 

− Intensywne kompostowanie w bioreaktorach przez okres od min. 2 do 4 tyg. 
w zakresie temperatur od 55-70°C.  

− Wsad kompostowy w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników: 

• czujniki temperatury (po cztery na każdy bioreaktor), 

• czujnik tlenu, 

• czujnik wilgotności. 

− Mieszanka kompostowa przez cały okres intensywnego kompostowania, 
w zależności od potrzeb jest napowietrzana za pomocą systemu wentylatorów 
napowietrzających (napowietrzanie posadzkowe). 

− W przypadku spadku wilgotności mieszanki istnieje możliwość nawilżania wsadu.  

− Całość procesu kompostowania sterowana jest za pomocą stacji wyposażonej 
w komputer, pozwalający na wizualizację i zapis wszystkich parametrów procesu. 

− Oczyszczanie powietrza poprocesowego realizowane jest za pomocą płuczki 
kwasowej i biofiltra z wypełnieniem mineralnym lub organicznym. 

− Po I fazie bioreaktor zostaje opróżniony w celu przejścia do następnego etapu 
kompostowania 

Etap II – faza przemian i dojrzewanie: 

− Mieszanka kompostowa po pierwszej fazie kompostowania przewożona jest za 
pomocą ładowarki na plac dojrzewania usytuowany w zamkniętej hali, gdzie 
zachodzi końcowy proces kompostowania.  

− Temperatury w pryzmie kompostowej utrzymywane są w zakresie 30-40°C.  

− Proces dojrzewania trwa od 2 do 3 miesięcy (w zależności od momentu uzyskania 
końcowych wartości zakładanych parametrów kompostu).  

− W fazie dojrzewania pryzma kompostowa powinna być napowietrzana za pomocą 
przerzucarki kompostu. 

 
Zabiegi te mają na celu prawidłowy i szybki przebieg procesu dojrzewania.  

Po zakończeniu procesu kompostowania kompost jest przesiewany w celu 
oddzielenia frakcji przekompostowanej od frakcji nieprzekompostowanej. Frakcja 
nieprzekompostowana zawracana jest do procesu, natomiast frakcja przekompostowana 
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może być zagospodarowana poprzez bezpośredni odbiór luzem (np. przez rolników) lub 
poddana procesowi suszenia i konfekcjonowania – poza Kompostownią w Brzozowie. 
Każda partia poddawana jest badaniom w akredytowanym laboratorium.  
Kompostowanie odpadów jest bardzo ważne w ochronie środowiska, gdyż umożliwia: 
� eliminację zagrożeń sanitarnych związanych z usuwaniem odpadów 
� eliminację uciążliwych odorów wydzielanych przez łatwo rozkładające się osady 

ściekowe, 
� znaczne zmniejszenie masy i objętości osadów, 
� poprawę struktury gleb, wzrost plonów, 
� zmniejszenie zużycia nawozów mineralnych. 

 
Osady ściekowe z poszczególnych oczyszczalni ścieków (Brzozów – Jakla Wielka, 

Turze Pole, Grabownica Starzeńska) będą dowożone na plac przyjęć osadów (OB.K-1), 
gdzie będą rozładowywane i przewożone do hali kompostowania. W hali - po zmieszaniu 
z odpadami strukturalnymi (słoma) - tworzona będzie pryzma wstępna, która następnie 
będzie załadowywana do reaktorów kompostowania. 

Plac przyjęć będzie w formie wiaty o konstrukcji stalowej ze szczelną posadzką 
betonową, wyposażoną w odwodnienie do kanalizacji wewnętrznej.  

Plac przyjęć odpadów strukturalnych (OB.K-2), będzie wiatą o konstrukcji stalowej 
pozwalającą na gromadzenie odpadów strukturalnych – słomy, przywożonej z zewnątrz 
środkami transportu. Odpady strukturalne składowane będą jako sprasowane, dopiero 
bezpośrednio przed zmieszaniem do załadunku do reaktorów będą rozdrabniane 
i mieszane z osadami.  

Po zmieszaniu osadów ściekowych z odpadami strukturalnymi w hali 
kompostowania, otrzymany wsad ładowany będzie do czterech reaktorów 
kompostowania, gdzie przebiegać będzie I-szy etap kompostowania. Reaktory 
kompostowania (OB.K-7), będą to szczelne silosy poziome, o ścianach żelbetowych, 
stropie prefabrykowanym oraz posadzce żelbetowej z wbudowanym odwodnieniem oraz 
napowietrzaniem. 

Reaktory posiadać będą instalację zraszająca kompost w trakcie procesu 
kompostowania ściekami ze zbiornika ścieków technologicznych (OB.K-4). Reaktory 
wyposażone zostaną w odciągi powietrza złowonnego do oczyszczenia w płuczce 
i/lub biofiltrze (OB. K-9.1). 

Silosy reaktorów zamykane będą od czoła bramami roletowymi.  
Po okresie intensywnego kompostowania w czterech reaktorach, kompost zostanie 

wyładowany na pryzmy dojrzewania kompostu w hali (OB.K-3). Dojrzewanie 
w pryzmach będzie trwało ok. 2-3 m-cy.  

Plac dojrzewania kompostu umieszczony będzie w zamkniętej hali, 
uniemożliwiającej wtórne nawodnienie kompostu i wydostawanie się odorów na 
zewnątrz. Hala wyposażona będzie w szczelną posadzkę z odwodnieniem liniowym. 
W hali przewiduje się formowanie 8-9 pryzm (wg harmonogramu prowadzenia procesu 
kompostowania) przerzucanych przerzucarką bramową samojezdną. 

Do reaktorów przylegać będzie budynek wentylatorowni, gdzie zainstalowane 
zostaną wentylatory tłoczące powietrze do reaktorów oraz instalacja monitorowania 
parametrów procesowych i sterowania procesem  kompostowania. 
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Po zakończeniu procesu kompostowania kompost będzie przesiewany na sicie 
i kierowany do wiaty na gotowy kompost (OB.K-10). 

Obiektami uzupełniającymi kompostowni będzie zbiornik ścieków 
technologicznych (OB.K-4) z terenu PSZOK i kompostowni, do którego trafiać będą 
odcieki z procesu kompostowania oraz wody deszczowe z placów kompostowni i PSZOK. 
Zbiornik przewiduje się wykonać jako żelbetowy, przykryty pełnymi kratami 
pomostowymi lub stropem żelbetowym, wyposażony w przelew nadmiarowych ilości 
ścieków do kanalizacji z odprowadzeniem do komory rozprężnej Oczyszczalni ścieków 
w Jakli Wielkiej. 

Przed wprowadzeniem do zbiornika ścieki będą podczyszczane z części stałych 
w kracie koszowej (OB.K-5), umieszczonej w studni rewizyjnej, żelbetowej, szczelnej. Po 
odseparowaniu części stałych ścieki przepłyną grawitacyjnie do separatora 
koalescencyjnego substancji ropopochodnych (OB.K-6), które mogą dostać się do ścieków 
ze środków transportu na terenie kompostowni i PSZOK, i w którym zostaną zatrzymane. 
Separator stanowił będzie zbiornik żelbetowy lub stalowy podziemny, wyposażony 
w instalację separacji substancji pływających. 

Całość placów manewrowych i technologicznych terenu kompostowni i PSZOK 
będzie wykonana w sposób szczelny, o nawierzchni betonowej lub asfaltowej 
z wyprofilowanymi spadkami do wpustów kanalizacji wewnętrznej, skierowanej do 
zbiornika ścieków technologicznych, z przelewem do oczyszczenia na oczyszczalni 
ścieków. Dla zapobieżenia wydostania się wód z placów do gruntu, place oddzielone 
zostaną krawężnikami betonowymi od terenów zielonych. 

 

2.2.1.4. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

Na podstawie danych dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Brzozów 
oszacowano, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) będzie dostarczanych  
około 1 000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie. 
 

Założenia zagospodarowania terenu PSZOK 

Rozmieszczenie poszczególnych obiektów PSZOK przedstawiono ma mapie 
stanowiącej załącznik nr 9 do Raportu. Na etapie sporządzania projektu budowlanego 
nazwy niżej wymienionych obiektów mogą ulec zmianie, przy czym zmiana dotyczyć 
będzie tylko i wyłączenie nazwy, funkcje i parametry obiektów podane w Raporcie 
zostaną zachowane w projekcie. 

Na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych składają się następujące 
obiekty: 

− Budynek socjano-techniczy – OB.P-1 

− Waga podręczna dla mieszkańców dowożących odpady, do 100 kg - OB.P-2 

− Waga samochodowa o nośności 60 ton do obsługi samochodów - OB.P-3 

− Budynek zaplecza magazynowo-sprzętowego - OB.P-4 

− Rezerwowa wiata na odpady selektywnie zebrane – OB.P-5   

− Zbiornik na wodę pożarową wraz zestawem hydroforowym – OB.P-6 

− Boksy na poszczególne odpady selektywnie zbierane – OB.P-7 
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− Plac przeznaczony dla kontenerów - OB.P-8 

− Plac załadunkowy – OB.P-9 
Boksy (OB. P-7) z przeznaczeniem odpowiednio na: 

− Tworzywa sztuczne (17 02 03) - boks o powierzchni 4,0 m2; 

− Szkło bezbarwne (17 02 02) - kontener o pojemności 4,0 m3; 

− Aluminium (17 04 02) - kontener o pojemności 4,0 m3; 

− Materiały izolacyjne inne niż wymienione (17 06 04) - kontener o pojemności 
    22,1m3 otwarty z plandeką,; 

− Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09 04) - kontener otwarty 
   pojemności 9 m3 z plandeką,  

− Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (17 08 02) – 
   kontener otwarty o pojemności 6 m3 z plandeką;  

− Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) kontener 
   otwarty o pojemności 6 m3;  

− Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03) –  
   kontener otwarty o pojemności 6 m3, z plandeką;  

− Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
      ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  
     (17 01 07) - kontener otwarty o pojemności 12 m3, z plandeką,  

− Szkło (20 01 02) -  boks o powierzchni 16,8 m2; 

− Opakowania ze szkła (15 01 07) - boks o powierzchni 16,8 m2; 

− Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) - boks o powierzchni 16,8 m2; 

− Opakowania z papieru i tektury (15 01 01) - boks o powierzchni 8,2 m2; 

− Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) - boks o powierzchni 8,2 m2; 

− Opakowania z metali 915 01 94) – kontener zamknięty o pojemności 7 m3; 

− Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) - boks o powierzchni 16,8 m2; 

− Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (16 02 16)- 
boks zadaszony o powierzchni 4 m2 z regałami; 

− Papier i tektura (20 01 01) – kontener o pojemności 1,1 m3; 

− Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) – szczelnie zamykany kontener 
o pojemności 6 m3; 

− Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,  
      20 01 23 (20 01 35), zawierające niebezpieczne składniki - boks zadaszony, 
     zamknięty, o powierzchni 16,8 m2; 

− Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,  
      20 01 23, 20 01 35 (20 01 36), boks zadaszony, zamknięty, o pojemności 7,8 m2; 

− Urządzenia zawierające freony (20 01 23) - boks zadaszony, zamknięty,  
      o    powierzchni 7,8 m2; 

− Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34)  - pojemnik 500 l 

− Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
       wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie  
       i akumulatory zawierające te baterie (20 01 33) – pojemnik 500 l 

− Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (20 01 21) – beczka 
z tworzywa o pojemności 30 l 
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− Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – pojemnik o pojemności 20 l 

− Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
      substancje niebezpieczne (20 01 27)- beczka z tworzywa o pojemności 30 l 

− Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub substancje 
niebezpieczne (08 01 11) – kontener o pojemności 4 m3; 

− Tworzywa sztuczne (20 01 39) - kontener o pojemności 1,1 m3; 

− Papier i tektura (20 01 01) - kontener o pojemności 1,1 m3; 

− Metale (20 01 40) - kontener o pojemności 1,1 m3; 

− Tekstylia (20 01 11) - kontener zamykany o pojemności 7 m3; 

− Odzież (20 01 10) - kontener zamykany o pojemności 7 m3; 

− Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) - boks, zadaszony, o powierzchni 34,2 m2; 

− Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) - kontener otwarty z plandeką,  
     o pojemności 12 m3;  

− Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) - kontener otwarty z plandeką,  
     o pojemności 12 m3;  

− Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99) – kontener 
      otwarty z plandeką, o pojemności 12 m3; 

− Zużyte opony (16 01 03) - boks o powierzchni 34,2 m2; 

− Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi 
      zanieczyszczone (15 01 10) - kontener o pojemności 6 m3;  

− Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 
(15 01 11) – kontener o pojemności 6 m3; 

− Kontener przeładunkowy, otwarty z plandeką, o pojemności 19,9 m3;  

− Kontener przeładunkowy, otwarty z plandeką, o pojemności 19,9 m3. 
Wszystkie kontenery będą dostosowane przez producenta do urządzenia hakowego 

typu HKS10, z wyłączeniem kontenerów o pojemności 1,1 m3. 
Na placu przeznaczonym dla kontenerów będzie znajdować się rębak spalinowy, 

z możliwością jego przesunięcia w inne miejsce. 
Obok budynku administracyjno–socjalnego przewidziano miejsce na wagę 

podręczną (OB.P-2) dla mieszkańców dowożących odpady. Waga może być również 
ustawiona pod wiatą przy polu załadowczym. 
 
Opis obiektów PSZOK 

OB. P-1 – Budynek socjalno-techniczny  
Obiekt przeznaczony będzie dla pracowników zakładu. 
Część socjalna dla pracowników tzw. fizycznych: 

Zgodnie z przewidywanym stopniem zabrudzenia zatrudnionych osób, zaprojektowano 
w budynku pomieszczenia higieniczno – sanitarne, szatnie przepustowe dla 
pracowników wykonujących roboty brudzące, jadalnię z aneksem kuchennym, 
pomieszczenie techniczne (c.o., c.w.u.) oraz komunikację. 
Część dla pracowników biurowych: 

Druga część budynku będzie posiadać pom. administracyjne: pom. portierni, pom. 
kierownika, wc. 
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Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, murowany w technologii 
tradycyjnej, ocieplony. 
Ściany (np. z bloczków gazobetonowych) gr. 24cm, izolacja termiczna gr. 16cm. 
Stopy i ławy fundamentowe – żelbetowe. 
Dach dwuspadowy o kącie ok. 25° (ok. 46%) w konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną 
mineralną gr. 20cm. 
Stopa (pod słup) i ławy fundamentowe przewidziano jako żelbetowe. 
Wyposażenie instalacyjne: elektryczne, wodno– kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
teletechniczne. 
Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dachów systemem kanalizacji 
deszczowej KD do projektowanego zbiornika wód technologicznych ob. K-4. 
Obok  budynku  przewidziano miejsce pod zadaszeniem na wagę podręczną dla 
mieszkańców dowożących odpady – ob. P-2 
 
 OB.P-2 – Waga podręczna dla mieszkańców dowożących odpady 
Proponowana waga podręczna: Waga Magazynowa 100kg z dokładnością do 0,02 kg 
(20g) Wielkość platformy ok. 30 x 40 cm. 
 
 OB.P-3 – Waga samochodowa o nośności 60 ton (3 x 18m) do obsługi samochodów  
Planuje się wagę samochodową najazdową z oprogramowaniem. Waga powinna posiadać 
nośność min. 60 Mg. Waga zintegrowana z pomiarem elektronicznym odczytywanym 
w budynku administracyjno - socjalnym ob. P-1.  
 
OB.P-4  Budynek zaplecza magazynowo-sprzętowego 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony do przetrzymywania sprzętu 
i pojazdów użytkowanych w oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK (ładowarka, 
ciągnik rolniczy, wózek widłowy, rębak, kosiarka, itp.) 
Dach dwuspadowy hali o kącie ok. 25° to konstrukcja stalowa, przykryta blachą 
trapezową na płatwiach stalowych. 
Główne elementy nośne konstrukcji dachu stanowią dźwigary stalowe lub żelbetowe 
o rozpiętości dostosowanej do rozstawu słupów. 
Stopy i ławy fundamentowe – żelbetowe. Słupy stalowe lub żelbetowe prefabrykowane 
stanowią z dźwigarami szkielet konstrukcyjny hali. 
Ściany – blacha trapezowa. 
 
OB. P-5 –Rezerwowa wiata na odpady selektywnie zbierane 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o funkcji przemysłowej do rezerwowego 
składowania selektywnie zbieranych odpadów, przygotowanych do załadunku. Obiekt 
został usytuowany pomiędzy budynkiem zaplecza magazynowo-sprzętowego a placem 
załadunkowym. 
Wiatę tworzyć będą 4 wydzielone boksy, zabezpieczone siatką o wysokości 4 m (od 
poziomu posadzki). 
Dach dwuspadowy hali o kącie ok. 25° (ok. 46%) to konstrukcja stalowa, przykryta blachą 
trapezową na płatwiach stalowych. 
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Głównymi elementami nośnymi konstrukcji dachu stanowią dźwigary stalowe lub 
żelbetowe o rozpiętości dostosowanej do rozstawu słupów. 
Posadzka wiaty wykonana ze spadkiem w kierunku na zewnątrz wynoszącym 0,5 %. 
Wjazd do obiektu, od strony placu manewrowego oraz od strony placu załadunkowego. 
 
OB. P-6 . Zbiornik wody na cele p.poż wraz z pompownią p.poż. 
Zbiornik stalowy naziemny, wyposażony w instalację podnoszenia ciśnienia 
z możliwością rozprowadzenia wody siecią hydrantów pożarowych po terenie PSZOK 
i Kompostowni. Zbiornik zasilany wodą z nieczynnej studni głębinowej S-25, za pomocą 
pompy głębinowej. 
 
OB. P-7 – Boksy na poszczególne odpady, selektywnie zbierane 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z funkcją przemysłową z przeznaczeniem do 
składowania. 
Obiekt tworzyć będzie 8 wydzielonych boksów, o wysokości ścian żelbetowych h= 3m (od 
poziomu posadzki).  
Ze względu na zapotrzebowanie, przewiduje się możliwość dodatkowego podziału 
boksów ściankami „mobilnymi”. Boksy nr 13, 14, 15, 16, które są przewidziane na 
składowanie odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, zostaną zabezpieczone siatką, zamykanymi bramami jak również będą 
zadaszone blachą trapezową na konstrukcji stalowej. 
Posadzka betonowa, szczelna będzie wykonana ze spadkiem w kierunku na zewnątrz 
wynoszącym 0,5 %. 
 
OB. P-8 – Plac przeznaczony dla kontenerów 
Plac zostanie wykonany z tej samej nawierzchni, co drogi i place – asfaltobeton, lub kostka 
brukowa, jego granice zostaną wydzielone przerywaną linią np. kolorem żółtym, aby było 
wiadomo, które miejsce na terenie PSZOK zostało przeznaczone do gromadzenia danego 
rodzaju odpadów.  
 
OB. P-9  Plac załadunkowy  
Plac o nawierzchni betonowej utwardzonej powierzchniowo, nośność KR-3. 
Z trzech stron placu znajdować się będą ściany żelbetowe – oporowe o wysokości 2m oraz 
zamontowana na nich siatka, również o wysokości 2 m. 

 
2.3. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW 

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów wynikające z realizacji 
i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zostały szczegółowo opisane w rozdziale 
6 Raportu. 

 
 
 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

36 

2.4.  ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ, SUROWCE, MATERIAŁY, PALIWA ORAZ 

ENERGIĘ 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie używana do celów sanitarnych, 
przez pracowników zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia. Ponadto woda może 
być wykorzystywana jako rozcieńczalnik m.in. do farb i klejów, stosowanych na etapie 
realizacji zabudowy. Potrzebny do realizacji przedsięwzięcia beton zostanie dowieziony 
na plac budowy przez pojazd ciężarowy (tzw. gruszka). Szacunkowe zapotrzebowanie na 
wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia wyniesie około 50-80 m3/miesiąc. 

 Na etapie użytkowania przedsięwzięcia szacunkowe zużycie wody wynosi: 
� wodociągowa z wodociągu miejskiego na cele technologiczne - około 10-15  m3/dobę, 
� wodociągowa z wodociągu miejskiego na cele sanitarne  - około 1  m3/dobę, 
� technologiczna – około 200-250 m3/dobę.  

 W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych takich jak pożar, woda będzie 
wykorzystywana do przeprowadzenia akcji gaśniczej. Źródłem zaopatrzenia w wodę na 
cele p.poż. będzie studnia S25 już usytuowana na terenie inwestycji. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia woda nie będzie wykorzystywana. 

   
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materiały 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą różnego rodzaju 
materiały budowlane niezbędne do wykonania zaplanowanych prac budowlano-
montażowych, m.in.: żwiry grube, żwiry drobne, piasek, beton, stal konstrukcyjna, kostka 
brukowa, itp. Ich ilość na obecnym etapie projektu jest trudna do oszacowania. Zakupione 
i zamontowane zostaną gotowe urządzenia wchodzące w skład instalacji oczyszczania 
ścieków, kompostowni, PSZOK. 

Na etapie użytkowania oczyszczalni ścieków wykorzystywany będzie koagulant 
żelazowy PIX, wapno oraz polielektrolit. Ich ilość zostanie precyzyjnie dobrana do jakości 
i ilości ścieków. 

Na etapie użytkowania kolektora i tłoczni nie będą wykorzystywane surowce 
naturalne. Natomiast materiały budowalno-montażowe mogą być wykorzystywana tylko 
w trakcie remontów sieci. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne surowce ani 
materiały.  

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia szacuje się, że zapotrzebowanie na paliwa 
wyniesie do około 50 m3. 

Prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie kolektora tłocznego i przepompowni nie 
będzie wymagało stosowania paliw. Jedynie w trakcie remontów sieci, paliwa mogą być 
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zużywane w wykorzystywanych pojazdach. Przewidywane zużycie paliw na ten cel 
wyniesie kilka litrów.  

Użytkowanie powstałych obiektów będzie wiązało się ze zużyciem gazu ziemnego 
na cele grzewcze. Projektowana kotłownia zużywać będzie średnio około 20000 m3/rok. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia paliwo zużywane będzie w maszynach                             
i urządzeniach stosowanych do rozbiórki budynku oraz w pojazdach transportowych. 
Przewiduje się, że na ten cel zużytych zostanie około 6000 dm3 paliw. 

 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia energia elektryczna zużywana będzie jedynie 
przez urządzenia wykorzystywane do budowy obiektów i montażu wyposażenia 
instalacji. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie około 
10000 kWh. 

Sumaryczna moc zainstalowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji 
wynosić będzie około 500-800 kW. Średnie zużycie energii elektrycznej przez urządzenia 
technologiczne wyniesie około 5000-8000 kWh/d. Zastosowany zostanie agregat 
awaryjny o mocy około 250-300 kW podtrzymujący prace kluczowych instalacji. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie energia elektryczna 
do zasilania maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy rozbiórce obiektów. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wyniesie około 2000 kWh. 

 

2.5. PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 

ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

W ramach analizowanego przedsięwzięcia będą wykonywane prace rozbiórkowe 
dotyczące przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, tj. wykonana 
zostanie rozbiórka oczyszczalni Brzozów-Borkówka. Wszystkie oddziaływania 
wynikające z likwidacji obiektów tej oczyszczalni zostały opisane w rozdziale 6 Raportu. 

 
 

2.6. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I UŻYTKOWANIA  

Analizowane przedsięwzięcie pn.: ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
ściekami i odpadami w Gminie Brzozów” zostanie zrealizowane i użytkowane pod 
następującymi warunkami: 
1. Wydobyte masy zostaną wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia, np. do 

niwelacji powierzchni terenu, do zasypania wykopów pod elementy 
infrastruktury, itp.; 

2. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację 
ewentualnych wycieków; 

3. Zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na 
utwardzonym terenie; 

4. Prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 
maszyn i urządzeń; 
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5. Pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji przedsięwzięcia będą korzystać 
z przenośnych urządzeń sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym terenie, 
w obrębie zaplecza technicznego; 

6. Przenośne sanitariaty będą opróżniane tylko przez specjalistyczne firmy; 
7. Wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą 

tylko na utwardzonym terenie; 
8. Samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane na etapie budowy                         

będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku 
tankowania ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji wykorzystywana będzie 
szczelna misa podkładana po korek wlewu; 

9. Konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji sprzętu będą 
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach; 

10. Wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych przed 
czynnikami atmosferycznymi; 

11. W razie konieczności odwadniania wykopów, odpompowana woda przed 
odprowadzeniem do wód powierzchniowych oczyszczona zostanie z nadmiernej 
ilości zawiesiny za pomocą specjalistycznych mobilnych urządzeń; 

12. Harmonogram prac zostanie tak ułożony, aby prace ziemne wykonywane były                
w porze suchej, przy niskim poziomie wód gruntowych; 

13. Ścieki oczyszczone odprowadzane do potoki Pietrykówka (Sietnica) spełniać będą 
wymagania określone w rozporządzeniu 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 (Dz. U. 2019 r. poz. 1311); 
14. Prowadzona będzie stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków 

i kompostowania;  
15. Wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne poszczególnych elementów 

instalacji; 
16. Prowadzony będzie stały monitoring ilości i jakości ścieków oczyszczonych; 
17. Prowadzony będzie monitoring jakości wód w odbiorniku; 
18. Stosowane będzie oczyszczanie wód opadowo-roztopowych z powierzchni 

zanieczyszczonych w instalacji oczyszczania ścieków; 
19. Teren inwestycji wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 

ewentualnych wycieków; 
20. Wykonana zostanie próba szczelności kolektora tłocznego przed oddaniem go do 

użytkowania. 
21. Przejścia sieci kanalizacyjnej pod drogami i rowami melioracyjnymi zostaną 

wykonane metodą przewiertu sterowanego. Gdy wykonane próby ujawnią 
nieszczelności w miejscu wykonania przewiertu, naprawa nieszczelności może 
odbyć się poprzez wykonanie wykopu otwartego tylko w przypadku braku 
możliwości zastosowania technologii bezwykopowych; 

22. Prowadzony będzie stały monitoring stanu technicznego tłoczni/przepompowni 
,,Borkówka” i kolektora; 

23. Źródłem wody technologicznej dla nowej oczyszczalni będą ścieki oczyszczone; 
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24. Oczyszczalnia wyposażona zostanie w agregat prądotwórczy zapewniający 
możliwość pracy instalacji w czasie przerwy w odstawie energii; 

25. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych 
urządzeń czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania 
ścieków będzie zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas 
naprawy lub remontu; 

26. Prowadzona będzie selektywna zbiórka wytworzonych odpadów na etapie 
realizacji i użytkowania; 

27. Na etapie realizacji odpady magazynowane będą w obrębie utwardzonego 
zaplecza technicznego w pojemnikach, kontenerach lub sektorach odpowiednio 
dostosowanych do rodzaju odpadów i zabezpieczonych przed wpływem 
czynników atmosferycznych; 

28. Odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia 
na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

29. Wszystkie obiekty oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące 
ścieki, osady lub odcieki będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji 
wewnętrznej, co zapobiegnie przed niekontrolowanym wydostaniem się tych 
substancji do gruntu lub wód gruntowych w wypadku awarii urządzeń 
technologicznych; 

30. Wszystkie obiekty oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące lub 
przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający brak możliwości przedostania się tych substancji do gruntu; 

31. Wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji zostaną wykonane jako 
szczelne o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od 
strony gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi wydostanie się wód 
opadowych z placów, lub jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu; 

32. Wszystkie wody opadowe, ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki 
z działalności technologicznej na terenie inwestycji zostaną odprowadzone 
szczelną kanalizacją wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

33. Na etapie projektowym wytypowane zostaną miejsca, gdzie założone zostaną 
piezometry kontrolne, pozwalające na badanie przez Użytkownika – PGK, wpływu 
inwestycji na jakość wód gruntowych w trakcie funkcjonowania inwestycji, co 
pozwoli na wczesne wykrycie sytuacji alarmowych; 

34. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, przywrócone zostaną one do 
stanu pierwotnego, zachowując średnicę wewnętrzną i spadek. W przypadku 
przerwania sieci drenarskiej w trakcie wykopów, wykonany zostanie drenaż 
opaskowy z podłączeniem przerwanych rurociągów, zachowując średnicę 
wewnętrzną i spadek. Połącznia zabezpieczone zostaną przed zamuleniem; 

35. Prace budowlane związane z realizacją wylotu kolektora odprowadzającego ścieki 
do Pietrykówki, umocnieniem dna i brzegów, będą wykonywane w porze letniej, 
przy niskim poziomie wód w potoku; 

36. Prace związane z likwidacją/zabezpieczeniem (poprzez zadeklowanie lub 
zabetonowanie) wylotu kolektora odprowadzającego ścieki do Stobnicy będą 
wykonywane w porze letniej, przy niskim poziomie wód w rzece; 
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37. Prace związane z realizacją/likwidacją/zabezpieczeniem wylotu ścieków, 
umocnieniem dna i brzegów cieków wodnych, będą prowadzone tak, aby nie 
dopuścić do silnego wzrostu ilości zawiesiny w wodzie, w razie konieczności prace 
w sąsiedztwie rzeki zostaną wstrzymane do czasu ustania całkowitego zmętnienia 
wody; 

38. Prace związane z realizacją/likwidacją/zabezpieczeniem wylotu ścieków, 
umocnieniem dna i brzegów cieków wodnych, wykonywane sprzętem, będą 
odbywać się tylko z brzegu cieku; 

39. Dno i brzegi Pietrykówki na odcinku około 87 mb zostaną umocnione 
z wykorzystaniem następujących materiałów: trylinka, kosze i materace 
gabionowe, narzut kamienny; 

40. Dno i brzegi Dopływu spod góry Czarnej na odcinku około 537 mb zostaną 
umocnione z wykorzystaniem następujących materiałów: kosze i materace 
gabionowe, narzut kamienny, faszyna; 

41. W trakcie wykonywania obiektów mostowych, wylotu ścieków, umocnieniem dna 
i brzegów, zachowany zostanie stały przepływ wody w cieku; 

42. Prace budowlane i związane z likwidacją oczyszczalni Brzozów - Borkówka 
prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego; 

43. W miarę możliwości zaplecze techniczne lokalizowane będzie na terenach 
niezagrożonych zalaniem wodami powodziowymi; 

44. Zorganizowana zostanie bezpośrednia łączność z Instytutem Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody 
oraz informacji dotyczących zmiany stanów wód; 

45. Opracowany zostanie plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót, 
określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji sprzętu 
i zabezpieczenia innych urządzeń, a wystąpieniem określonej sytuacji hydo-
meteorologicznej; 

46. Teren robót po zakończeniu prac zostanie uporządkowany; 
47. Prace budowalne wykonywane będą tylko w porze dziennej; 
48. Stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego będzie stale 

monitorowany; 
49. Przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw                        

w pracy; 
50. Zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego; 
51. Zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim 

poziomem emisji hałasu; 
52. Zastosowane zostaną materiały o odpowiednio dobranej izolacyjności 

akustycznej; 
53. Na etapie użytkowania wszystkie pojazdy poruszać się będą po utwardzonych 

drogach, placach; 
54. Utrzymywane będą w czystości i dobrym stanie technicznym powierzchnie 

utwardzone (m.in.: parkingi, drogi wewnętrzne), w obrębie których odbywał się 
będzie ruch samochodowy; 
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55. Stosowane będą gotowe mieszanki przygotowywane np. w wytwórniach betonu 
dla ograniczenia pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy; 

56. Stosowane będą plandeki w trakcie przewozu materiałów sypkich, co wyeliminuje 
zjawisko pylenia; 

57. Obiekty wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt gaśniczy; 
58. Zastosowane zostaną materiały o odpowiednio dobranej izolacyjności cieplnej; 
59. Zastosowane zostaną biofiltry o skuteczności co najmniej 91%; 
60. Źródła punktowe będące istotnymi emitorami powietrza złowonnego będą 

poddane dezodoryzacji i/lub zhermetyzowane; 
61. Zastosowana zostanie neutralna kolorystyka obiektów; 
62. Obiekty posadowione zostaną na fundamentach o parametrach odpowiednio 

dobranych do warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych; 
63. Obiekty zostaną tak zaprojektowane i wykonane aby odporne były na wahania 

temperatury powietrza, intensywne opady obciążenie silnym wiatrem oraz 
śniegiem, wykonana zostanie instalacja odgromowa; 

64. Stanowiska pracy urządzone zostaną w sposób umożliwiający wykonanie każdej 
czynności technologicznej. Pracownicy wyposażeni zostaną w odpowiedni sprzęt 
ochrony osobistej (indywidualne środki ochrony, rękawice ochronne, odzież 
ochronną, itp.); 

65. Przed wykonaniem wykopów zostanie zdjęta wierzchnia warstwa humusu wraz 
z darnią łąkową o miąższości min. 20 cm i ułożona zostanie poza pasem 
montażowym w celu późniejszego jej ułożenia na powierzchni zasypanych 
wykopów; 

66. Zdjęta darń z humusem zostanie zabezpieczona przed rozmyciem przez opady 
deszczu, w przypadku braku opadów atmosferycznych złożoną darń należy 
ochronić przed wyschnięciem zraszając ją wodą; 

67. Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem od 1 marca do 
31 sierpnia. Dopuszcza się wycinkę w okresie od 1 marca do 31 sierpnia jedynie 
w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przyrodnika, która wykluczy 
możliwość lęgów; 

68. Na terenach gdzie planuje się realizację oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostownię, przed przystąpieniem do prac ziemnych przeprowadzone 
zostanie rozpoznanie pod kątem występowania lęgów ptaków, w przypadku ich 
potwierdzenia prace zostaną wstrzymane do czasu ich zakończenia lub 
otrzymania stosownych zezwoleń na niszczenie lęgów; 

69. W celu możliwości założenia lęgów na terenach przekształconych w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia, teren przeznaczony pod oczyszczalnię, PSZOK oraz 
kompostownię zostanie obsadzony zielenią izolacyjną, w skład której wejdą 
rodzime gatunki takie jak: jarząb pospolity, leszczyna, głóg jednoszyjkowy, bez 
czarny, tarnina, jeżyna, czeremcha pospolita, grab, lipa;  

70. W celu ochrony herpetofauny i teriofauny przed ewentualnym bezpośrednim 
oddziaływaniem wystąpienia negatywnego wpływu prac budowlanych, wykopy 
niezagospodarowane w danym dniu będą szczelnie zabezpieczane przed 
wpadnięciem do nich drobnych zwierząt. Ponadto codziennie przed rozpoczęciem 
prac będzie następowała kontrola, mająca na celu sprawdzenie wykopów 
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i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych pod kątem 
występowania w nich przedstawicieli świata herpetofauny. W przypadku 
stwierdzenia takich osobników, będą one w ostrożny sposób odławiane 
i przenoszone w siedliska odpowiadające wymaganiom biologicznym 
uwolnionych gatunków; 

71. W celu zminimalizowania odziaływań polegających na zaborze i likwidacji siedlisk 
lądowych oraz w celu zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wpływem, 
początkowe etapy robót związane z odhumusowaniem i zdjęciem wierzchniej 
warstwy gleby z obszaru objętego przedsięwzięciem odbędą się od połowy 
sierpnia do połowy października. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO  

3.1.  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, GEOLOGIA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach 
administracyjnych miasta Brzozów. Według regionalizacji J. Kondrackiego teren 
przedsięwzięcia położony jest w obrębie podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie 
(513), w obrębie makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6), w obrębie Pogórza 
Dynowskiego (513.64). Usytuowanie terenu przedsięwzięcia na mapie 
fizycznogeograficznej przedstawia poniższy runek.  

 Rys.  5. Regiony fizycznogeograficzne 
rejon lokalizacji przedsięwzięcia 

(źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm/) 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

43 

Pogórze Dynowskie jest największym mezoregionem wśród zewnętrznych pogórzy 
karpackich.  Jego powierzchni wynosi około 1840 km2. Mezoregion ten od północy 
sąsiaduje z Pogórzem Rzeszowskim, od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską 
i Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Pogórzem Strzyżowskim, zaś od wschodu 
z mezoregionami: Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie i Dolina Dolnego Sanu. 

 Pod względem geologicznym teren przedsięwzięcia położony jest w obrębie 
Karpat Zewnętrznych, które tworzyły się od górnej jury poprzez całą kredę, paleogen aż 
do miocenu, kiedy nastąpiło fałdowanie Karpat. Składają się one z kilku nasuniętych 
z południa płaszczowin, zbudowanych z fliszu, czyli złożonych naprzemianlegle 
z piaskowców, zlepieńców i łupków paleogeńskich i górnokredowych. Flisz powstał 
w wyniku sedymentacji materiału unoszonego przez wody oceanu istniejącego na terenie 
dzisiejszych Karpat. Później ten nagromadzony w dnie materiał skalny na skutek kolizji 
płyt tektonicznych uległ wypiętrzeniu i sfałdowaniu. Karpaty Zewnętrzne tworzą łuk 
skierowany wypukłością na północ. Składają się na niego następujące płaszczowiny: 
magurska, grybowska (podmagurska), dukielska, śląska, podśląską, skolska, stebnicka, 
skałki andrychowskie. Utwory fliszowe pokrywają najmłodsze czwartorzędowe osady. 
Zgodnie ze szczegółową mapą geologiczną teren przedsięwzięcia budują czwartorzędowe 
utwory aluwialne – piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. 

 W miejscu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia rzędne terenu wynoszą od 
około 271 m n.p.m. do 315 m n.p.m.  

 W granicach terenu przedsięwzięcia nie występują złoża surowców naturalnych, 
obszary i tereny górnicze.  

 Zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej 
w granicach terenu przedsięwzięcia nie występują osuwiska ani tereny zagrożone 
ruchami masowymi ziemi. 

   
3.2.  WODY PODZIEMNE 

Zgodnie z podziałem zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” (Dz. U. 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie 
usytuowane jest obrębie jednostki Nr 152 -PLGW2000152 (rys. 6): 

� stan ilościowy – dobry; 
� stan chemiczny – dobry; 
� stan ogólny – dobry; 
� ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona; 
� obszary chronione wymienione w zał. IV RDW: 

− obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi; 

− obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie 
lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (Rezerwaty: 
Prządki, Wielki Las, Góra Chełm, Kretówki, Mójka, Wilcze, Bukowica, 
Źródliska Jasiołki, Cisy w Malinówce, Herby. Sieć Natura 2000 - specjalne 
obszary ochrony siedlisk: PLH180035 Kościół w Nowosielcach, 
PLH180032 Jaćmierz, PLH180051 Łąki nad Wojkówką, PLH180042 Łąki w 
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Komborni, PLH180039 Las Hrabeński, PLH180025 Nad Husowem, 
PLH180030 Wisłok Środkowy z Dopływami, PLH180028 Patria nad 
Odrzechową, PLH180038 Ladzin, PLH180016 Rymanów, PLH180022 
Klonówka, PLH180027 Ostoja Czarnorzecka, PLH180014 Ostoja Jaśliska. 
Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB180002 Beskid 
Niski); 

� typ odstępstwa - brak; 
� termin osiągnięcia celów środowiskowych – 2015 r.; 
� cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy. 

 

Rys.  6. Usytuowanie przedsięwzięcia względem JCWPd i GZWP 
rejon lokalizacji przedsięwzięcia 

 (źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/#name=19mvaoemxx) 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (rys. 6). 

W granicach terenu przedsięwzięcia znajduje się ujęcie wód podziemnych 
„Brzozów Jakla Wielka” składające się z 8 studni wierconych, które wykorzystują 
trzeciorzędowe wody szczelinowe związane ze spękaniami skał piaskowcowych 
o łącznej wydajności Qmax = 47,7 m3/h. Lokalizację studni przedstawiono na poniższym 
rysunku oraz na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do Raportu. 

 

 
 

Rys.  7. Lokalizacja ujęcia wód podziemnych Jakla Wielka 
(źródło: PGK Sp. z o. o. w Brzozowie ) 

 

Strefy ochronne ww. ujęcia obejmują swym zasięgiem teren ochrony 
bezpośredniej tych ujęć, w granicach istniejących ogrodzeń w obrębie, których 
wprowadzono następujące zakazy i nakazy: 
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− zabrania się użytkowania gruntów dla celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia 
wody, 

− należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one 
przedostać się do urządzeń służących do poboru wody, 

− zagospodarować teren zielenią, 

− ograniczyć do niezbędnych potrzeb przybywanie osób niezatrudnionych stale przy 
urządzeniach służących do poboru wody. 

Terenów ochrony pośredniej nie wprowadzono ze względu na dużą miąższość warstwy 
izolującej ujmowany poziom wodonośny. W graniach omawianej inwestycji znajdują się 
studnia S-25, a dwie kolejne studnie znajdują się w sąsiedztwie, tj. w odległości 
odpowiednio około 25 i 65 m od granic terenu przedsięwzięcia.  

 
3.3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

 Teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni rzeki Stobnica, będącej dopływem 
Wisłoka o długości około 46,5 km i o powierzchni zlewni 331,5 km2. Stobnica uchodzi do 
Wisłoka w km 95,4, w rejonie Strzyżowa. Przepływa przez tereny o charakterze rolniczym 
z rozproszoną zabudową mieszkaniową, o niewielkim zalesieniu. Stobnica na odcinku od 
źródeł do potoku Łądzierz płynie, jako potok fliszowy, natomiast na dalszym odcinku ma 
charakter małej rzeki fliszowej. 

Oczyszczalnia ścieków Brzozów – Borkówka, przeznaczona do likwidacji 
odprowadza oczyszczane ścieki do Stobnicy. Kolektor zrzutowy znajduje się w km 
32+881. Ogrodzony teren oczyszczalni znajduje się w odległości około 10 m od koryta 
rzeki. 

Trasa projektowanego kolektora tłocznego krzyżuje się z: 

− rowem melioracyjnym R-2 o szerokości dna około 0,4 m; 

− rowem melioracyjnym R-4 o szerokości dna około 0,6 m; 

− rowem melioracyjnym R-B1 o szerokości dna około 0,4 m. 
Ponadto kolektor tłoczy wybudowany zostanie w granicach obszarów zdrenowanych. 
W związku z tym trasa kolektora może krzyżować się ze zbieraczami drenarskimi.   

Ścieki oczyszczone z projektowanej oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka 
odprowadzane będą do potoku Pietrykówska (Sietnica), który stanowi dopływ Stobnicy. 
Ponadto w graniach inwestycji znajdują się: 

− fragmenty cieku o nazwie Dopływ spod góry Czarnej, który odprowadza wody do 
Pietrykówki; 

− rów melioracyjny o oznaczeniu R-D; 

− zbieracze drenarskie. 
W granicach terenu przedsięwzięcia brak jest naturalnych lub sztucznych 

zbiorników wodnych a także obszarów wodno-błotnych. 
  

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” (Dz. U. 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) analizowany teren położony jest 
w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Stobnica do Łądzierza, 
oznaczonej kodem PLRW20001222644 (rys. 8) 
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Rys.  8. Lokalizacja przedsięwzięcia w obrębie JCWP PLRW20001222644 
rejon lokalizacji przedsięwzięcia 

 (źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/) 
 
Charakterystyka PLRW20001222644: 

� typ JCWP – 12, 
� status – silnie zmieniona część wód, 
� ocena stanu - zły, 
� ocena ryzyka nieosiągnięcia celów – zagrożona, 
� obszary chronione wymienione w zał. IV RDW: 

− obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

− części wód wyznaczone jako obszary wrażliwe na substancje biogenne, 
− obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie 

lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (PK15 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy), 

� typ odstępstwa wynikający z art. 4 ust. 4 i 5 RDW – 4(4) - 1, 
� uzasadnienie odstępstwa – Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 

PLRW20001222644 
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wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania 
przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie 
krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania 
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych, 

� termin osiągniecia celów środowiskowych – 2021 r., 
� cel środowiskowy – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Zgodnie ze studium ochrony przeciwpowodziowej cześć terenu analizowanego 
przedsięwzięcia usytuowana jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia 
powodzią, co obrazuje mapa umieszczona w załączniku nr 4 do Raportu. 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza granicami stref ochronnych ujęć 
wody powierzchniowej. Najbliżej usytuowane brzegowe ujęcie wód powierzchniowych 
znajduje się w odległości około 500 m od granic przedsięwzięcia (rys. 7). Ujęcie to ujmuje 
wody z Dopływu spod góry Czarnej. W granicach przedsięwzięcia znajduje się fragment 
tego potoku, tj. dolny odcinek do ujście do Pietrykówki. Natomiast ujęcie znajduje się 
w górnym odcinku – na wysokości Stacji Uzdatniania Wody. 

 
3.4.  KLIMAT 

 Według regionalizacji klimatycznej Alojzego Wosia, która dzieli teren Polski na 28 
regionów klimatycznych, wykazujących pewne odrębne cechy klimatu wyrażone 
w średniej rocznej liczbie dni z poszczególnymi typami pogody, teren planowanego 
przedsięwzięcia jest  położony na granicy Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego                           
(R-XXVII) i obszarów górskich, które cechuje duża zmienność warunków pogodowych. 

 Wybrane dane dotyczące średniej temperatury, usłonecznienia, sumy opadu 
przedstawia poniższy rysunek.  

Z mapy rozkładu średnich temperatur z lat 1981-2010 wynika, iż ten wskaźnik na 
terenie przedsięwzięcia osiąga poziom około 7 - 8ºC. Natomiast w 2018 r. odnotowano 
średnią temperaturę na poziomie około 9 - 10ºC.   

Średni opad z lat 1981-2010 na terenie przedsięwzięcia wynosił od około 700 mm 
do około  800 mm. Natomiast w 2018 r. średni opad wyniósł od około 550 mm do około 
650 mm. 

Usłonecznienie jest to czas podany w godzinach, podczas którego na określone 
miejsce na powierzchni terenu padają bezpośrednio promienie słoneczne. W przypadku 
tego parametru zauważyć można, iż w 2018 r. odnotowano wyższe wartości                                  
w porównaniu do danych z lat 1981-2010. Usłonecznienie uzależnione jest głównie od 
zachmurzenia, im mniej dni pochmurnych tym usłonecznienie osiąga wyższe wartości.  

Okres wegetacyjny, czyli okres w którym ustalona średnia temperatura powietrza jest 
większa lub równa 5ºC, na terenie przedsięwzięcia trwa około 180 - 190 dni.  
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Rys.  9. Wybrane dane meteorologiczne 

 (źródło: http://www.imgw.pl/klimat/) 
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 Na analizowanym terenie jak i w pozostałej części kraju obserwuje się ocieplenie 
klimatu. W Polsce przyrost temperatury od początku XX wieku szacuje się na 0,6 – 0,8°C 
na 100 lat. Największy przyrost temperatury obserwuje się w zimie. Najwyższe tempo 
wzrostu wykazuje temperatura minimalna. 

  

3.5. OBSZARY I OBIEKTY CENNE PRZYRODNICZO 

Na potrzeby omawianego przedsięwzięcia przeprowadzona została 
inwentaryzacja elementów przyrodniczych. Inwentaryzacja miała na celu wskazanie jakie 
gatunki flory i fauny występują na terenie objętym opracowaniem. Wyniki inwentaryzacji 
zostały przedstawione w załączniku nr 8 do Raportu. Dane pochodzą z własnych 
obserwacji terenowych. Opracowanie obejmuje zarówno opis florystyczny (skład 
gatunkowy i zbiorowiska roślinne) jak i faunistyczny (płazy, gady, ptaki i ssaki) 
omawianego terenu. Dane gromadzono zgodnie z przyjętymi dla tego typu opracowań 
metodykami. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami 
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W promieniu 10 km od granic 
analizowanego terenu usytuowane są powierzchniowe formy ochrony przyrody 
wymienione w poniższej tabeli.  

 

Tabela 2. Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane w promieniu 
10 km od granic terenu przedsięwzięcia 

Forma ochrony przyrody Odległość 
[km] 

Rezerwaty Cisy w Malinówce  około 7,4 
Kretówki  około 7,5 

Park Krajobrazowy Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy około 8,8 
Obszar Chronionego 

Krajobrazu 
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu około 0,15 
Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu około 3,1 

Obszar  o znaczeniu 
dla Wspólnoty  
Natura 2000 

Kościół w Dydni PLH180034 około 7,6 
Jaćmierz PLH180032 około 8,3 
Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 około 9,6 

 

 W granicach terenu przedsięwzięcia ani w zasięgu jego oddziaływania nie 
występują takie formy ochrony przyrody jak: stanowiska dokumentacyjne, użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, pomniki przyrody.  

 
3.6.  OPIS ZABYTKÓW 

 Na terenie planowanego przedsięwzięcia ani w najbliższym sąsiedztwie nie 
występują obiekty zabytkowe i przedstawiające cenne wartości kulturowe objęte 
ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067). 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

51 

4. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

ŚRODOWISKA  

4.1.  STAN POWIERZCHNI ZIEMI 

 Według danych zawartych w ,,Raporcie o stanie środowiska w województwie 

podkarpackim w 2014 r.” (WIOŚ Rzeszów) na terenie województwa występuje duży 
odsetek gleb o odczynie o bardzo kwaśnym i kwaśnym, gdzie wapnowanie jest konieczne 
i potrzebne. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że na glebach kwaśnych rośliny 
łatwiej przyswajają metale ciężkie, wprowadzając je w ten sposób do łańcucha 
pokarmowego. Próbki gleb nie wykazały zanieczyszczenia takimi metalami ciężkimi jak: 
kadm, ołów, nikiel, cynk, miedź, chrom i rtęć. 

 W graniach terenu przedsięwzięcia dotychczas nie odnotowano przekroczeń 
standardów jakości gleb i ziemi. 

 

4.2.  STAN WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

 Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są                          
w ramach monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Dobry stan wód oznacza stan osiągnięty przez 
jednolite części wód podziemnych, jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny jest 
określony jako „dobry”. Zgodnie z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód 
podziemnych PLGW2000152 oceniono jako dobry.  

Badania monitoringowe prowadzone w ramach sieci monitoringu 
diagnostycznego wód podziemnych w 2016 r. prowadzone były w 8 punktach 
pomiarowych zlokalizowanych w obrębie JCWPd Nr 152. W 2016 r. stwierdzono 
występowanie tu wód podziemnych II, III i IV klasy (tabela 3).   

 
Tabela 3. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu 

chemicznego wód podziemnych oraz klasyfikacja wód w punktach 
pomiarowych w 2016 r. 

 
(źródło: https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ocena_wody-podziemne_2016-2.pdf ) 

 
W 2016 r. stan wód powierzchniowych oceniono porównując wyniki klasyfikacji 

stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny jednolitych części wód 
powierzchniowych wyznaczyły elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie               
w wodach różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy 
hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne. Stan chemiczny określany był na 
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podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzowały występowanie w wodach 
substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Stan wód był dobry, 
jeśli były spełnione warunki: stan ekologiczny części wód był co najmniej dobry i stan 
chemiczny był dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie były spełnione, wówczas stan 
wód określano jako zły. W programach badań monitoringu środowiska dla województwa 
podkarpackiego, znalazła się również JCWP Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644. 
Zestawienie otrzymanych wyników przedstawia poniżej zamieszczona tabela. W latach 
2017 i 2018 JCWP Stobnica do Łądzierza nie była przedmiotem badań. 

 
Tabela 4. Wyniki oceny stanu wód JCWP w 2016 r. 
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STAN 
JCW 

Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 

IV II II I SŁABY  NIE ZŁY 

(źródło: https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ocena-rzeki-2015-r-korekta.pdf) 

 
 Klasyfikacji potencjału ekologicznego JCWP dokonano na podstawie klasyfikacji 

elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych. O słabym 
potencjale ekologicznym JCWP zadecydowała klasa elementów biologicznych. Badania 
przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów chronionych wykazały, że JCWP nie 
spełnia wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. W 2016 r. nie badano stanu 
chemicznego. W związku z powyższym stan JCWP Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 oceniony został jako zły. 

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia wykonane zostały badania wód potoku 
Pietrykówka (Sietnica) w rejonie planowanego miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni 
Brzozów – Jakla Wielka oraz  Stobnica powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni 
Brzozów-Borkówka: 

Wskaźnik Jednostka Stobnica 
 

Pietrykówka 
 

BZT5 mg/l O2 15 19 

ChZT mg/l O2 43 42 

Zawiesiny ogólne mg/l  6,0 13 

Azot ogólny  mg/l 3,7 7,6 

Fosfor ogólny mg/l 0,11 0,28 

Sprawozdania z badań wody stanowi złącznik nr 5 do Raportu. Górny odcinek potoku 
Pietrykówka płynie przez tereny miejscowości Przysietnica. Bez szczegółowych badań 
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w zlewni trudno jest jednoznacznie wskazać przyczyny złej jakości wody w potoku 
Pierykówka. Jednak nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż miejscowość Przysietnica dotąd 
nie została skanalizowana. Zły stan wód wskazuje na pilną potrzebę uregulowania 
gospodarki wodno-ściekowej w zlewni potoku Pietrykówka.  

 

4.3. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu ,,Roczna ocena jakości powietrza 

w województwie podkarpackim Raport za rok 2017” (WIOŚ Rzeszów) badania jakości 
powietrza prowadzone były w ramach sieci monitoringowej, składającej się z 13 punktów 
pomiarowych. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2017 
zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę 
stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka. 
W ramach oceny dokonano klasyfikacji do następujących klas: 

� Klasa A – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa C – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa D1 – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu celu 

długoterminowego, 
� Klasa D2 – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu celu długoterminowego. 

Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest w strefie podkarpackiej. 
Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref 
Kryterium ochrony zdrowia  
Dwutlenek siarki 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Dwutlenek azotu 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Tlenek węgla 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Benzen 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Ozon 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. Nie został 
dotrzymany poziom celu długoterminowego dla ozonu w kryterium ochrony zdrowia. 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy D2. 
Ołów w pyle PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Arsen w pyle PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Kadm w pyle PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Nikiel w pyle PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. 
Pył zawieszony PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. Na terenie stref 
miasto Rzeszów i podkarpackiej pomiary pyłu PM10 wykazały przekroczenie 
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dopuszczalnego stężenia dobowego PM10. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka 
w zakresie tego parametru otrzymały klasę C. W oparciu o wyniki pomiarów wsparte 
modelowaniem rozkładu 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 wyznaczono obszary 
przekroczeń dla dopuszczalnego dobowego stężenia PM10. Część terenu przedmiotowej 
inwestycji usytuowany jest w obszarze przekroczeń. 
Pył zawieszony PM2.5 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy A. Wyniki 
modelowania wskazały obszary w Rzeszowie, na których mogło wystąpić średnioroczne 
stężenie pyłu PM2.5 przekraczające 25 µg/m3. Na terenie strefy podkarpackiej wyniki 
pomiarów wykazały przekroczenie obowiązującego dla tego zanieczyszczenia poziomu 
dopuszczalnego dla stężeń średniorocznych w kryterium ochrony zdrowia na terenie 
Krosna i Przemyśla. Na pozostałych stacjach stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 osiągnęło 
poziom 100 % normy. Wyniki modelowania wskazały dodatkowe obszary przekroczenia 
normy średniorocznej dla pyłu PM2.5. Strefa podkarpacka zakwalifikowana została do 
klasy C. Wyznaczono 13 obszarów przekroczeń w zakresie pyłu PM2.5 obejmujących 
59,8 km2 (0,33 % regionu). W zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 fazy II na 
obszarze województwa wyznaczono 95 obszarów przekroczeń. Część terenu 
przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w obszarze przekroczeń. 
Benzo(a)piren w pyle PM10 
Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały do klasy C. W zakresie 
stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na obszarze województwa wyznaczono 112 
obszarów przekroczeń. Łącznie w województwie podkarpackim obszary przekroczeń 
objęły 7464,7 km2 (42% województwa). Teren planowanego przedsięwzięcia 
usytuowany jest w obszarze przekroczeń. 
 
Kryterium ochrony roślin  
Dwutlenek siarki 
Strefa podkarpacka zakwalifikowana została do klasy A. 
Tlenki azotu 
Strefa podkarpacka zakwalifikowana została do klasy A. 
Ozon 
Strefa podkarpacka zakwalifikowana została do klasy A. Nie został dotrzymany poziom 
celu długo terminowego dla ozonu w kryterium ochrony roślin. Strefa podkarpacka 
zakwalifikowana została do klasy D2. 

 Obecny stan zanieczyszczenia powietrza w miejscu realizacji analizowanego 
przedsięwzięcia został określony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska                   
w piśmie z dnia 17.06.2019 r., znak: DM/RZ/063-1/175/19/JC (załącznik nr 6 do 
Raportu). 

 

4.4.  STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO  

Na analizowanym terenie na klimat akustyczny ma wpływ głównie ruch 
komunikacyjny związany z drogą powiatową nr 2036R (ul. Bohaterów II Wojny 
Światowej) oraz drogą gminną nr 115523R (ul. Jakla Wielka) i z drogą wojewódzką nr 886 
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(obwodnica Brzozowa) oraz drogami gminnymi. Źródłem hałasu jest również instalacja 

oczyszczani ścieków Brzozów–Borkówka. Za hałas uznaje się dźwięki o częstotliwościach 
od 16 Hz do 16 000 Hz. Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem to: 
� LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 
18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 
22.00 do godz. 6.00), 

� LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania 
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 
� LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00), 
� LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Standardy emisyjne określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
2014 r., poz. 112).  

Zgodnie z treścią pisma Urzędu Miejskiego w Brzozowie z dnia 12.07.2019 r., znak: 
IGP.6723.18.2019.TK (załącznik nr 7 do Raportu), tereny przeznaczone pod planowaną 
inwestycję zostały w następujący sposób zakwalifikowane pod względem akustycznym:  
Zadanie 1-3 „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, 
„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Brzozów”, „Budowa 
kompostowni osadów ściekowych dla Gminy Brzozów”. 
Charakterystyka terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie: 
- działki użytkowane są, jako tereny upraw rolniczych oraz tereny leśne, które zgodnie 
z ww. rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustycznej. Najbliżej położny budynek 
chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory 
nocy to budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 47/14 znajdujący się 
w odległości około 80 m od terenu planowanej inwestycji (w odległości ponad 380 m od 
najbliżej usytuowanego projektowanego stacjonarnego źródła emisji hałasu). 
Zadanie 4 „Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka i budowa instalacji 
przerzutu ścieków z likwidowanej oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka do nowej 
oczyszczalni ścieków Brzozów - Jakla Wielka” 
Charakterystyka terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie: 
- działki użytkowane są w większości, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dla których zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu 
wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. 

 

4.5.  POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2017 r. zostały 
wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach „Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

56 

Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 
 Badania zostały wykonane w 45 punktach pomiarowych, zlokalizowanych 
w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach województwa: 

1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej 
od 50 tys. (15 punktów pomiarowych); 

2. w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych); 
3. na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych). 

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono 
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, 
poz. 1883). Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności, wartość 
dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla 
częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m]. Średnie poziomy pól 
elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie 
wyniosły: 

1. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej 
od 50 tys. (0,289 [V/m]); 

2. w pozostałych miastach (0,293 [V/m]); 
3. na terenach wiejskich (0,2 [V/m]). 

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2017 r. nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
na  obszarze województwa. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia emisję pola elektromagnetycznego 
powodują głównie linie elektroenergetyczne. 

 

5. ANALIZA WARIANTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

5.1.  WARIANT ,,0”  

Wariant ,,0” polegający na niepodejmowaniu realizacji planowanego 
przedsięwzięcia umożliwiłby pozostawienie obecnego sposobu zagospodarowania 
działek ewidencyjnych. Należy podkreślić, iż w przypadku wariantu ,,0” ścieki 
pochodzące z większej części aglomeracji Brzozów nadal odprowadzane byłby do 
istniejącej oczyszczalni Brzozów-Borkówka, a ścieki z pozostałych nieskanalizowanych 
dotąd miejscowości dowożone byłyby wozami asenizacyjnymi. 

 
5.2.  WARIANT PROPONOWANY  

Wariant proponowany do realizacji został szczegółowo opisany w niniejszym 
opracowaniu. Polega on na realizacji następujących zdań: 

Zadanie 1. Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 
Gminy Brzozów;  
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Zadanie 2. Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Brzozów; 

Zadanie 3. Budowa kompostowni osadów ściekowych dla Gminy Brzozów; 

Zadanie 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka i budowa instalacji 
przerzutu ścieków z likwidowanej Oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka do nowej 
Oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach ewidencyjnych nr:  
Zadania 1-3: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz. nr ewid.: 50; 51/2; 53/1; 54/2; 54/3; 54/6; 
54/7; 54/8; 54/9; 55/2; 55/3; 55/18; 55/23; 55/24; 55/25; 55/26; 55/28; 56; 57; 2605; 
49/1; 49/2. 
Zadanie 4: obręb: 0001 Brzozów Miasto, dz. nr ewid.: 55/18; 55/19;  55/23; 55/24; 56; 
154/1; 202/1; 202/4; 206/1; 206/2; 207/4; 208/3; 208/4; 209; 210/1; 210/2; 211; 
212/3; 213/1; 213/2; 213/5; 217/1; 217/2; 217/3; 218; 220/1; 220/3; 220/4; 221; 
222/1; 222/2; 222/3; 223; 224; 225/1; 225/3; 225/5; 225/7; 237/1; 245/9; 245/10; 
246; 515/4; 515/6; 523; 561/1; 561/2; 562/2; 567/1; 568/1; 569/1; 571; 572/3; 572/4; 
572/6. 
 

Wariant proponowany został opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony 
środowiska naturalnego. Oddziaływania wynikające z realizacji inwestycji będą miały 
charakter lokalny. Z przedstawionej analizy wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
będzie miało ponadnormatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody 
powierzchniowe i podziemne, stan powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny, faunę, 
florę, obszary Natura 2000, klimat, ludzi i dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz 
nie wpłynie na wzajemne oddziaływania między tymi elementami. 

 
5.3.  WARIANT ALTERNATYWNY  

W trakcie planowania przedsięwzięcia rozpatrywano wariant alternatywny 
polegający na gruntownym remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków Brzozów-
Borkówka i odprowadzanie do niej ścieków komunalnych ze skanalizowanych terenów 
aglomeracji.  W związku z brakiem rezerw terenu a przez to możliwości rozbudowy 
oczyszczalni i zwiększenia jej przepustowości w ramach wariantu alternatywnego 
rozpatrywano wyposażenie nieskanalizowanych terenów aglomeracji w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Dostępne obecnie na rynku przydomowe oczyszczalnie ścieków 
umożliwiają rozsączanie w gruncie oczyszczanych ścieków lub ich odprowadzane do 
odbiornika - np. rzeki. Jednakże zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
wymaga odpowiedniej rezerwy terenu w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz 
odpowiedniego podłoża i ukształtowania terenu. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną 
Gminy Brzozów oraz usytuowanie w obrębie pogórza, realizacja przydomowych 
oczyszczalni może być utrudniona lub może brakować odpowiednich odbiorników 
oczyszczonych ścieków. W takim wypadku nadal jedynym dostępnym rozwiązaniem 
byłby bezodpływowy zbiornik na ścieki, okresowo opróżniany przez specjalistyczną 
firmę.  
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5.4.  WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 

 Analiza wariantów planowanego przedsięwzięcia pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, że wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla środowiska. 

 W trakcie analizy wariantów uznano, że wariant ,,0” w prospektywnie 
długoterminowej może mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zwłaszcza na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych. W analizie wzięto pod uwagę fakt, że oczyszczalnia 
Brzozów-Borkówka jest już przeciążona. Dalsza eksploatacja tej oczyszczalni 
skutkowałaby coraz częstszymi awariami a co za tym idzie przestojami w pracy na czas 
wykonywanych napraw. Wariant ,,0” nie daje też możliwości rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej.  Zbiorniki bezodpływowe często ze względu na zły stan techniczny są źródłem 
emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego też wariant ,,0” 
został odrzucony przez Inwestora w pierwszej kolejności. 
 W drugim etapie analizy wariantów porównano wariant inwestycyjny oraz 
wariant alternatywny.  

Wariant inwestycyjny zakłada budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzozów-Jakla Wielka o przepustowości max. 3500 m3/d. Natomiast wariant 
alternatywny zakłada gruntowny remont istniejącej oczyszczalni ścieków Brzozów-
Borkówka o przepustowości max. 2214 m3/d. Ze względu na brak rezerw terenu a przez 
to brak możliwości rozbudowy i zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków 
Brzozów-Borkówka, w wariancie alternatywnym zaproponowano budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałych terenach Gminy Brzozów. Dostępne 
obecnie na rynku przydomowe oczyszczalnie ścieków umożliwiają rozsączanie w gruncie 
oczyszczanych ścieków lub ich odprowadzane do odbiornika – np. rzeki. Jednakże 
zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wymaga odpowiedniej rezerwy 
terenu w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz odpowiedniego podłoża 
i ukształtowania terenu. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną Gminy Brzozów oraz 
usytuowanie w obrębie pogórza realizacja przydomowych oczyszczalni może być 
utrudniona lub może brakować odpowiednich odbiorników oczyszczonych ścieków. 
W takim wypadku nadal jedynym dostępnym rozwiązaniem byłby bezodpływowy 
zbiornik na ścieki, okresowo opróżniany przez specjalistyczną firmę. W trakcie analizy 
stwierdzono, że choć przydomowe oczyszczalnie ścieków gwarantują wysoki stopień 
oczyszczania to jednak projektowana oczyszczalnia ścieków Brzozów-Jakla Wielka 
gwarantuje wyższy stopień oczyszczania i jednocześnie stały monitoring procesu 
oczyszczania i monitoring jakości odprowadzanych oczyszczonych ścieków. W zawiązku 
z tym uznano, że przedstawiony w Raporcie wariant proponowany do realizacji jest 
najkorzystniejszy dla środowiska spośród analizowanych wariantów, a zastosowane 
rozwiązania techniczno-technologiczne są najlepsze przy wybranej lokalizacji 
i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Dlatego też 
w dalszej części opracowania zamieszczono jedynie wyniki oceny oddziaływania na 
środowisko dla wariantu proponowanego.  
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6. OPIS PROGNOZOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ WYNIKAJĄCYCH 

Z REALIZACJI I UŻYTKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA W WARIANCIE 

PROPONOWANYM   

6.1.  ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  

6.1.1. ETAP REALIZACJI 

 Na etapie realizacji omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące 
czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na powierzchnię ziemi: 
1) prace ziemne; 
2) awarie stosowanych maszyn budowalnych i pojazdów; 
3) ścieki bytowe; 
4) odpady budowalne. 

 

PRACE ZIEMNE 

Realizacja analizowanej inwestycji wymagała będzie wykonania prac ziemnych. 
Wykopy zostaną wykonane pod elementy infrastruktury technicznej oraz pod 
fundamenty projektowanych obiektów. Nie zachodzi natomiast potrzeba wykonania 
niwelacji powierzchni terenu.  

W trakcie wykonywania wykopów wierzchnia warstwa urodzajna o grubości 
około 15-20 cm zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy. Po zakończeniu etapu 
budowy zostanie ona rozplantowana na powierzchni terenu. Wydobyte masy ziemi 
zostaną wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia, m.in. do zasypania wykopów pod 
elementy infrastruktury.  

 Wymienione oddziaływania mające wpływ na powierzchnię ziemi będą miały 
charakter oddziaływań bezpośrednich i stałych. Wynikają one bezpośrednio z charakteru 
zaplanowanych do realizacji zamierzeń i są niemożliwe do uniknięcia. 

 
AWARIE STOSOWANYCH MASZYN BUDOWALNYCH I POJAZDÓW 

 Zagrożeniem dla jakości gleby i ziemi na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą być 
sytuacje awaryjne takie jak wyciek płynów eksploatacyjnych z maszyn budowlanych 
i pojazdów. Aby wyeliminować lub ograniczyć skutki tego typu awarii plac budowy 
zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków. 
Teren przeznaczony pod zaplecze budowy zostanie usytuowany na szczelnym 
i utwardzonym terenie. Wykorzystywane na etapie budowy maszyny i pojazdy, na czas 
przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza 
budowy. Samochody będą tankowane na stacji paliw, natomiast ,,ciężki sprzęt” będzie 
tankowany na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza budowy. Paliwo będzie 
dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiedni sprzęt do przewozu 
i bezpiecznego tankowania w terenie. Tankowanie wykonywane będzie przez 
przeszkolonego pracowania z użyciem misy podstawianej po korek wlewu paliwa. 
Ponadto stosowana będzie stała kontrola stanu technicznego używanego sprzętu 
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i pojazdów. Naprawa i konserwacja używanego w trakcie budowy sprzętu będzie 
realizowana poza terenem przedsięwzięcia, w specjalistycznych warsztatach i serwisach. 
Materiały budowlane zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi.  

Biorąc pod uwagę wyżej przyjęte rozwiązania należy stwierdzić, iż ryzyko 
wystąpienia sytuacji awaryjnych jest bardzo niewielkie. Gdyby jednak wystąpił wyciek 
płynów eksploatacyjnych to natychmiast zostaną zastosowane sorbenty, które ograniczą 
wyciek i umożliwią jego neutralizację. Zebrany sorbent zostanie przekazany 
odpowiednim podmiotom zajmującym się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 
 
ŚCIEKI BYTOWE 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodziło do powstawania ścieków 
bytowych. Ich ilość uzależniona będzie od liczby pracowników zatrudnionych do 
realizacji inwestycji. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych 
sanitariatach, usytułowanych na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza budowy. 
Sanitariaty opróżniane będą tylko przez specjalistyczne firmy.  

 
ODPADY BUDOWALNE 

Innym zagrożeniem dla jakości gleby i ziemi na etapie budowy mogą być odpady. 
Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego wiązała się będzie z wytwarzaniem 
typowych odpadów budowlanych z grupy 17 oraz odpadów opakowaniowych z grupy 15, 
zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). Źródłem odpadów będą 
głównie prace rozbiórkowe obiektów oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka a także 
opakowania oraz pozostałości materiałów budowlanych. Zestawienie rodzajów, 
szacunkowej masy i sposobów magazynowania odpadów przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 5. Rodzaje, masa i sposób zagospodarowania odpadów powstających na 

etapie realizacji przedsięwzięcia 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa 

odpadów  
[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Specjalny pojemnik usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

0,7 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Specjalny pojemnik usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

0,7 

15 01 03 Opakowania z drewna Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

2 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02 

Specjalny pojemnik usytuowany 
w obrębie zaplecza budowy 
technicznego 

0,5  
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa 
odpadów  

[Mg] 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 

Wyznaczony 
pojemnik/kontener lub sektor 
usytuowany w obrębie zaplecza 
technicznego 

10 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 

Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

100 

17 01 02 Gruz ceglany Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

20 

17 01 03 Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

3 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane 
odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia zawierające 
substancje niebezpieczne 

Odpady nie będą 
magazynowane lecz 
bezpośrednio odbierane przez 
uprawnione podmioty 

2 

17 01 07 
 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadów materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

3 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy 
dróg 

Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

15  

17 01 82 Inne niewymienione odpady Wyznaczony 
pojemnik/kontener lub sektor 
usytuowany w obrębie zaplecza 
technicznego 

15 

17 02 01 Drewno Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza 
technicznego 

2 

17 02 02 Szkło Wyznaczony 
pojemnik/kontener lub sektor 
usytuowany w obrębie zaplecza 
technicznego 

0,5 

17 04 07 Mieszaniny metali Wyznaczony sektor usytuowany 
w obrębie zaplecza budowy 

25 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

Odpady nie będą 
magazynowane lecz 
bezpośrednio odbierane przez 
uprawnione podmioty 

1 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

Wyznaczony 
pojemnik/kontener lub sektor 
usytuowany w obrębie zaplecza 
technicznego 

2 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów 
i demontażu (w tym odpady 

Odpady nie będą 
magazynowane lecz 

1 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa 
odpadów  

[Mg] 
zmieszane) zawierające substancje 
niebezpieczne 

bezpośrednio odbierane przez 
uprawnione podmioty 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 
i 17 09 03 

Wyznaczony 
pojemnik/kontener lub sektor 
usytuowany w obrębie zaplecza 
technicznego 

10 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Nie będą magazynowane na 
terenie inwestycji, przekazane 
zostaną bezpośrednio 
uprawnionym podmiotom 

12 

*odpady niebezpieczne 

 

W trakcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia dochodziło będzie 
do powstawania odpadów niebezpiecznych, tj. opakowania (15 01 10), sorbenty, tkaniny, 
ubrania zanieczyszczone pozostałościami substancji niebezpiecznych (15 02 02). 
Pozostałe rodzaje odpadów zaliczane  są do innych niż niebezpieczne. 

Gleba i ziemia wydobyta w trakcie wykonywania wykopów w całości zostanie 
wykorzystana na terenie przedsięwzięcia, zatem zgodnie z np. 2 pkt 3 ustawy z dnia                                  
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) nie będzie stanowić 
odpadu. 

Wszystkie prace organizowane będą zgodnie z zasadami określonymi przez 
ustawę o odpadach, czyli tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów zostanie zapewniony zgodny z zasadami 
ochrony środowiska ich odzysk. Odpady, które nie nadają się od odzysku zostaną 
unieszkodliwione. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpadów będą zbierane selektywnie 
i magazynowane czasowo na terenie placu budowy. Odpady zabezpieczone zostaną 
w odpowiedni sposób przed wpływem warunków atmosferycznych (np. przed 
roznoszeniem przez wiatr, rozmywaniem). Następnie zostaną one przekazane 
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.  

Opisany powyżej system gospodarowania odpadami stanowi gwarancję 
właściwego zabezpieczenia powierzchni ziemi przed negatywnym wpływem 
planowanego przedsięwzięcia.  
 

6.1.2. ETAP UŻYTKOWANIA 

Na etapie użytkowania omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano 
następujące czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na powierzchnię 
ziemi: 
1) ścieki bytowe; 
2) naprawy, prace konserwacyjne oraz sytuacje awaryjne; 
3) wody opadowo-roztopowe; 
4) gospodarka odpadami na terenie oczyszczalni ścieków; 
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5) gospodarka odpadami na terenie kompostowni; 
6) gospodarka odpadami na terenie PSZOK. 

ŚCIEKI BYTOWE 

W powstałych obiektach dochodziło będzie do powstawania typowych ścieków 
bytowych w ilości około 1 m3/dobę. Ścieki te odprowadzane będą do wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków 
gdzie będą skutecznie oczyszczane.  

W związku z powyższym oceniono, że ścieki bytowe wytwarzane w obiektach 
oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK nie będą stanowić zagrożenia dla jakości 
gleby i ziemi. 
 

NAPRAWY, PRACE KONSERWACYJNE ORAZ SYTUACJE AWARYJNE 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi na etapie użytkowania przedsięwzięcia będą 
sytuacje awaryjne polegające na:  
� rozszczelnieniu terenów składowych odpadów, a w konsekwencji spływ wód 

odciekowych, 
� na wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych pojazdów, 
� uszkodzeniu części mechanicznej lub biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Przewiduje się jednak, że wystąpienie tego typu sytuacji jest bardzo mało 
prawdopodobne. Stosowanych będzie szereg działań mający na celu zapobiegnie lub 
ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych. Zaliczyć do nich można takie rozwiązania jak:  
� wszystkie obiekty na Oczyszczalni ścieków, PSZOK i Kompostowni gromadzące lub 

przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający brak możliwości przedostania się tych substancji do gruntu, 

� stała kontrola i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń, 
� wyposażenie obiektów w sorbenty, 
� stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków i kompostowania przez 

wykwalifikowanych pracowników, 
� wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych poszczególnych elementów instalacji. 

W przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych 
urządzeń czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania ścieków 
będzie zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas naprawy, 
konserwacji lub remontu. 

W związku z powyższym oceniono, że wystąpienie sytuacji awaryjnych oraz 
wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych nie będzie stanowić zagrożenia dla 
powierzchni ziemi. 

 
WODY OPADOWO-ROZTOPOWE 

Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) z terenu oczyszczalni, odprowadzane będą poprzez wpusty 
kanalizacyjne do kanalizacji technologicznej, następnie zostaną oczyszczone w obiektach 
technologicznych oczyszczalni. Wody opadowe oraz roztopowe z pozostałych 
powierzchni utwardzonych - tzw. czystych oraz powierzchni dachów będą odprowadzane 
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na tereny zielone. Całość placów manewrowych i technologicznych terenu kompostowni 
i PSZOK będzie wykonana w sposób szczelny, o nawierzchni betonowej lub asfaltowej 
z wyprofilowanymi spadkami do wpustów kanalizacji wewnętrznej, skierowanej do 
zbiornika ścieków technologicznych, z przelewem do oczyszczenia na oczyszczalni 
ścieków. Dla zapobieżenia wydostania się wód z placów do gruntu, place oddzielone 
zostaną krawężnikami betonowymi od terenów zielonych. Taki sposób postępowania 
z wodami opadowo-roztopowymi stanowi gwarancję, że zostaną one oczyszczone do 
poziomów wymaganych przepisami prawa i nie będą stanowić zagrożenia dla jakości 
gleby i ziemi.  
 
GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Na etapie użytkowania przepompowni/tłoczni i kolektora nie przewiduje się 
możliwości powstawania odpadów. Jedynie w trakcie ewentualnych napraw lub 
remontów dojdzie do wytwarzania niewielkich ilości odpadów powstałych na skutek 
stosowania tkanin, ubrań ochronnych, które zaliczone zostaną w zależności od rodzaju 
zanieczyszczeń do odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne (15 02 02*, 
15 02 03). Odpad stanowić będą również zużyte części elektroniczne i elektryczne 
stanowiące elementy tłoczni (16 02 04). Masa tych odpadów nie przekroczy jednak 
kilkudziesięciu kilogramów na rok. 

W związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka, do 
powstawania odpadów technologicznych dochodzić będzie w wyniku procesu 
oczyszczania doprowadzanych ścieków i są to: skratki, piasek i ustabilizowane osady 
ściekowe. W trakcie eksploatacji poszczególnych urządzeń (np. pomp, dmuchaw) będzie 
dochodziło do powstania zużytych olejów. Zestawienie rodzajów, masy i sposobów 
zagospodarowania odpadami powstającymi na etapie użytkowania instalacji do 
oczyszczania ścieków przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 6. Rodzaje, masa i sposób magazynowania odpadów powstających na etapie  

eksploatacji oczyszczalni ścieków 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Masa 

[Mg/rok] 
Sposób i miejsce magazynowania 

odpadów 

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowco-organicznych 

do około 1 Magazynowane będą w szczelnie 
zamkniętych i oznakowanych 
beczkach zabezpieczonych przed 
rozlaniem w wydzielonym miejscu na 
terenie oczyszczalni 

19 08 01 Skratki do około 
20 

Magazynowane będą  
w jednym z obiektów oczyszczalni – 
magazynie osadu odwodnionego 

19 08 02 Piasek do około 
100 

Magazynowane będą  
w jednym z obiektów oczyszczalni  

19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe  

do około 
20000 

Magazynowane będą w budynku 
przeznaczonym na ten cel 

20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne 

do około 
0,5 

Magazynowanie w specjalnych 
pojemnikach przeznaczonych na ten 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

65 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Masa 
[Mg/rok] 

Sposób i miejsce magazynowania 
odpadów 

cel usytuowanych w sąsiedztwie 
budynku socjalno-technicznego 

*odpady niebezpieczne 

Skratki oraz piasek gromadzone będą w budynku podczyszczania mechanicznego, 
w kontenerach znajdujących się bezpośrednio pod zrzutami urządzeń. Każdorazowo po 
napełnieniu kontenerów będą one przekazane uprawnionym podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, a tym samym będą 
wywożone z terenu oczyszczalni. Zatem na terenie oczyszczalni jednocześnie znajdował 
się będzie tylko jeden kontener na skratki (aktualnie napełniany) i tylko jeden kontener 
na piasek (aktualnie napełniany). 

Wszystkie rodzaje odpadów powstających na etapie użytkowania przedsięwzięcia 
będą zbierane w sposób selektywny, a następnie zostaną przekazane uprawnionym 
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.  

 Wytworzone odpady przewożone będą przystosowanymi pojazdami, w sposób 
bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem                                    
i rozpylaniem. Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów będzie zlecane 
specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.   

 

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE KOMPOSTOWNI 

W projektowanej kompostowni przetwarzane będą następujące odpady: 
Osady ściekowe o stopniu odwodnienia  min. 15 % - 18% s.m.: 

� Oczyszczalnia Brzozów – Jakla Wielka (18% s.m.) - 2109,7 m3 / rok 
� Oczyszczalnia Turze Pole (15% s.m.)   - 269,0 m3 / rok 
� Oczyszczalnia Grabownica Starzeńska (15% s.m.) -  1569,4 m3 / rok 

co daje w sumie   - 3 948,1 m3 / rok osadów ściekowych do kompostowania. 
Jako wsad strukturalny przewiduje się zastosowanie słomy, zrębków drzewnych, innych 
odpadów zielonych w ilości ok. 44% wagowo (76% objętościowo) w stosunku do 
całkowitego wsadu do kompostowania, co po przeliczeniu dla całości osadu daje 
3079,1 Mg/rok  (ok. 12 316,5 m3/rok). 

Sumarycznie do procesu kompostowania kierowane będzie ok. 7027,2 Mg 
wsadu/rok (ok. 13 011,6 m3/rok) o zawartości min. 40% s.m. 
Wydajność projektowanej instalacji do kompostowania osadów ściekowych wynosić 
będzie ok. 7000 Mg/rok 

W związku z powyższym, na terenie analizowanego przedsięwzięcia prowadzony 
będzie proces przetwarzania osadów – odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) prowadzony będzie proces odzysku 
R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Po 
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procesie odzysku R3 powstawać będzie produkt, który po uzyskaniu odpowiedniego 
certyfikatu będzie sprzedawany lokalnym producentom roślin. 

Jako inne rozwiązanie lub jako opcja dodatkowa zakłada się wykonanie instalacji 
stabilizacji osadu odwodnionego w oparciu o reaktor granulacji osadu. Po procesie 
odzysku R3 powstawać będzie suchy, hydrofobowy granulat, który po uzyskaniu 
odpowiedniego certyfikatu będzie sprzedawany lokalnym producentom roślin 
przemysłowych i energetycznych pod unikatową nazwą handlową. Powstały produkt 
spełniał będzie wszystkie wymagania ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu (Dz. U. 2018 r., poz. 1259). Maksymalna moc przerobowa instalacji do 
produkcji granulatu zostanie odpowiednio dopasowana do ilości wytwarzanych osadów 
ściekowych. 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość przekazywania odwodnionego osadu czyli 
odpadu o kodzie 19 08 05 podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 
gospodarowania tego typu odpadami i posiadającym instalację do przetwarzania tych 
odpadów. Warunkiem przekazania odpadów będzie posiadanie przez ten podmiot 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Osady ściekowe przewożone będą przystosowanymi pojazdami, w sposób 
bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem                                    
i rozpylaniem.  

W związku z powyższym można stwierdzić, iż instalacja do kompostowania nie 
będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi. 
 

GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE PSZOK 

Na etapie funkcjonowania, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów trafiać będzie 
około 1000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie. Rodzaje odpadów i sposób ich 
magazynowanie został przedstawiony w poniższej tabeli: 
 
Tabela 7. Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przyjmowanych na teren PSZOK 

Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Miejsce magazynowania na 
terenie PSZOK 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Boks o powierzchni 8,2 m2 
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Boks o powierzchni 8,2 m2 
3 15 01 04 Opakowania z metali Kontener zamknięty z klapą 

o pojemności 7 m3 

4 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Boks o powierzchni 16,8 m2 

5 15 01 07 Opakowania ze szkła Boks o powierzchni 16,8 m2 
6 16 01 03 Zużyte opony Boks o powierzchni 34,2 m2 

7 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 02 15 

Boks zadaszony o 
powierzchni 4 m2 z regałami 

8 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

Kontener otwarty 
o pojemności 6 m3 

9 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

Kontener otwarty 
o pojemności 6 m3 z plandeką 

10 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

Kontener otwarty o 
pojemności 12 m3 z plandeką 

11 17 02 02 Szkło kontener o pojemności 4 m3 
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Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Miejsce magazynowania na 
terenie PSZOK 

12 17 02 03 Tworzywa sztuczne boks o powierzchni 4 m2  
13 17 04 02 Aluminium kontener o pojemności 4 m3 
14 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 
Kontener otwarty 
o pojemności 22,1 m3 
z plandeką 

15 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 
inne niż wymienione w 17 08 01 

Kontener otwarty 
o pojemności 6 m3 z plandeką 

16 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

Kontener otwarty o 
pojemności 9 m3 z plandeką 

17 20 01 01 Papier i tektura Kontener o pojemności 
1,1 m3 

18 20 01 02 Szkło Boks o powierzchni 16,8 m2 
19 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Szczelnie zamykany kontener  

6 m3 

20 20 01 10 Odzież Kontener zamykany 
o pojemności 7 m3 

21 20 01 11 Tekstylia Kontener zamykany 
o pojemności 7 m3 

22 20 01 39 Tworzywa sztuczne Kontener o pojemności 
1,1 m3 

23 20 01 40 Metale Kontener o pojemności 
1,1 m3 

24 20 01 99 
ex 

Inne nie wymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

Kontener otwarty 
o  pojemności 12 m3 
z plandeką - 2 szt. 

25 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji Kontener otwarty 
o pojemności 12 m3 
z plandeką - 2 szt. 

26 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Boks zadaszony 
o powierzchni 34,2 m2 

 
 
Tabela 8. Rodzaje odpadów niebezpiecznych przyjmowanych na teren PSZOK 

Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Miejsce magazynowania 
na terenie PSZOK 

1 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

Kontener o pojemności 
4 m3 

2 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

Kontener o pojemności 
6 m3 

3 15 01 11* Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 

Kontener o pojemności 
6 m3 

4 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

Beczka z tworzywa 
o pojemności 30 l 
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Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Miejsce magazynowania 
na terenie PSZOK 

5 20 01 23* Urządzenia zawierające freony Zamknięty zadaszony 
boks o powierzchni 
16,8 m2 

6 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

Beczka z tworzywa 
o pojemności 30 l 

7 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Pojemnik o pojemności 
20 l 

8 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie 
 

Pojemnik 500 l 

9 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 
w 20 01 33 

Pojemnik 500 l 

10 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki  

Zadaszony zamknięty 
boks o powierzchni 
16,8 m2 

11 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

Zadaszony zamknięty 
boks o powierzchni 
7,8 m2 

 
Przyjęcie każdego z ww. odpadów poprzedzać będzie jego ważenie a następnie 

wypisanie karty przekazania odpadów. Następnie odpady będą kierowane 
w odpowiednie miejsce, przeznaczone do magazynowania konkretnego rodzaju odpadu. 
Miejsca do magazynowania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, będą 
zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady będą 
przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie 
odpadami. Transport obywał się będzie przy użyciu pojazdów należących do odbiorców 
odpadów. Odpady przewożone będą przystosowanymi pojazdami, w sposób bezpieczny 
dla środowiska i zdrowia ludzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem. 
Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów będzie zlecane specjalistycznym 
firmom prowadzącym działalność w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów.   

Na terenie PSZOK może zostać usytuowany rębak spalinowy mający za zadanie 
rozdrabnianie odpadów. W takim przypadku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) prowadzony będzie 
proces odzysku R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1–R11. W chwili obecnej trudno jest ocenić ile opadów będzie w 
ten sposób przetwarzanych. Przewiduje się, że rębak używany będzie sporadycznie 
i tylko w razie konieczności.  

Biorąc pod uwagę przyjęty system gospodarowania odpadami na terenie PSZOK 
przewiduje się, że nie będą miały one znacząco negatywnego wpływu na środowisko. 
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6.1.3. ETAP LIKWIDACJI 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie zakłada się likwidacji przedsięwzięcia. 
Gdyby do tego jednak doszło dla etapu likwidacji zidentyfikowano następujące czynniki 
generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na powierzchnię ziemi: 
1) awarie stosowanych maszyn i pojazdów; 
2) ścieki bytowe; 
3) odpady z rozbiórki i demontażu. 

AWARIE STOSOWANYCH MASZYN I POJAZDÓW 

W wyniku likwidacji przedsięwzięcia, teren zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego. W trakcie wykonywania prac demontażowych zagrożeniem dla jakości 
gleby i ziemi będą sytuacje awaryjne takie jak wyciek płynów eksploatacyjnych                                      
z pojazdów. Aby wyeliminować lub ograniczyć skutki tego typu awarii teren inwestycji 
zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków. 
Wykorzystywane na etapie likwidacji maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, 
parkowane będą tylko na utwardzonym terenie. Samochody będą tankowane na stacji 
paliw, natomiast koparki i spychacze będą tankowane na utwardzonym terenie w obrębie 
zaplecza technicznego. Paliwo będzie dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę, 
posiadającą odpowiedni sprzęt do przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie. 
Ponadto stosowana będzie stała kontrola stanu technicznego używanego sprzętu                                      
i pojazdów. W razie potrzeby konserwacja i naprawy stosowanego sprzętu będą 
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach. 
 

ŚCIEKI BYTOWE 

 Na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie dochodziło do powstawania ścieków 
socjalno-bytowych. Ich ilość uzależniona będzie od liczby pracowników zatrudnionych do 
prac demontażowych. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych 
sanitariatach, usytułowanych na utwardzonym terenie. Sanitariaty opróżniane będą tylko 
przez specjalistyczne firmy. W związku z tym oceniono, że wytwarzane ścieki socjalno-
bytowe nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości gleby i ziemi. 

 

ODPADY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU  

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały typowe odpady z grupy 17. 
Zestawienie informacji dotyczących rodzaju i przewidywanych ilości odpadów 
powstających na etapie likwidacji przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela. 
Wszystkie odpady będą zbierane w sposób selektywny. Urządzenia do magazynowania 
odpadów, tj. pojemniki, sektory zostaną zlokalizowane na utwardzonej powierzchni 
i odpowiednio zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Wszystkie 
wytworzone odpady zostaną przekazane podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
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Tabela 9. Rodzaje, masa i sposób magazynowania odpadów powstających na 
etapie  likwidacji przedsięwzięcia  

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa 
odpadów 

[Mg] 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
Czasowe magazynowanie 
w wyznaczonym sektorze  

100 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadów materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

Czasowe magazynowanie 
w wyznaczonym sektorze 

50 

17 04 07 Mieszaniny metali Czasowe magazynowanie 
w wyznaczonym sektorze lub 
kontenerze 

150 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01i 17 06 03 

Czasowe magazynowanie 
w wyznaczonym sektorze lub 
kontenerze 

50 

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów                     
i demontażu (w tym odpady zmieszane) 
zawierające substancje niebezpieczne 

Czasowe magazynowanie 
w specjalnym zamykanym, 
szczelnym pojemniku  

100 

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Czasowe magazynowanie 
w wyznaczonym sektorze lub 
kontenerze 

100 

* odpady niebezpieczne 
 

Wszystkie prace organizowane będą zgodnie z zasadami określonymi przez                             
art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli tak aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów zostanie 
zapewniony zgodny z zasadami ochrony środowiska ich odzysk. Odpady, które nie nadają 
się od odzysku zostaną unieszkodliwione. Wszystkie rodzaje odpadów będą zbierane                                       
w sposób selektywny, magazynowe zgodnie z wymogami prawa, w sposób odpowiednio 
zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi. Następnie zostaną one przekazane 
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

 

6.1.4. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  

 Analizując rodzaje zagrożeń dla powierzchni ziemi oraz zastosowane środki 
zapobiegające ich powstawaniu lub ograniczające oddziaływania, można stwierdzić, że 
planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań mogących znacząco 
wpłynąć na powierzchnię ziemi zarówno na etapie realizacji, użytkowania jak i likwidacji. 
Poniżej zestawiono planowane rozwiązania eliminujące lub ograniczające niekorzystne 
oddziaływania: 
 

Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powierzchnię 
ziemi 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Prace ziemne − wierzchnia warstwa urodzajna o grubości około 15 cm 
zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy, a po 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powierzchnię 
ziemi 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

zakończeniu etapu budowy zostanie ona rozplantowana 
na powierzchni terenu 

− do zasypania wykopów wykorzystane zostaną grunty 
rodzime 

Sytuacje awaryjne, prace 
konserwacyjne i remontowe 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego 
i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty 
umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa 
zlokalizowana zostanie na utwardzonym i szczelnym 
terenie 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw 
w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie 

− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane 
na etapie budowy i likwidacji będą tankowane na stacji 
paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku 
tankowania ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji 
wykorzystywana będzie szczelna misa podkładana po 
korek wlewu 

− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji 
i likwidacji sprzętu będą wykonywane poza terenem 
inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie 
materiałów budowlanych przed czynnikami 
atmosferycznymi 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne 
poszczególnych elementów instalacji 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków 
i kompostowania przez wykwalifikowanych 
pracowników 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia 
z pracy poszczególnych urządzeń czy elementów 
instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania 
ścieków będzie zapewniona poprzez wykonanie 
instalacji tymczasowych na czas naprawy lub remontu 

Ścieki  − pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji 
przedsięwzięcia będą korzystać z przenośnych urządzeń 
sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym terenie, 
w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty 
będą opróżniane tylko przez specjalistyczne firmy, 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  
odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powierzchnię 
ziemi 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące ścieki, osady lub odcieki 
będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji 
wewnętrznej 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące lub przesyłające ścieki, 
osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji 
zostaną wykonane jako szczelne o nawierzchni 
betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od 
strony gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi 
wydostanie się wód opadowych z placów, lub 
jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki 
z działalności technologicznej na terenie inwestycji 
zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną 
do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 

Odpady  − na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji 
prowadzona będzie selektywna zbiórka 
wytworzonych odpadów  

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK 
magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach 
lub sektorach odpowiednio dostosowanych do 
rodzaju odpadów i zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych 

− odpady przekazywane będą podmiotom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Wody opadowo-roztopowe − wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
szczelnych (tzw. zanieczyszczonych) na terenie 
inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych 
jako szczelnych 

− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą 
betonowych krawężników 

 
 W tym miejscu należy podkreślić, iż realizacja analizowane przedsięwzięcia 
w perspektywie długoterminowej będzie mieć też pozytywny wpływ na powierzchnię 
ziemi gdyż umożliwi: 
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− ograniczenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie, 

− zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, 

− przetwarzanie osadów ściekowych w bezpieczny nawóz naturalny, 

− skanalizowanie części aglomeracji Brzozów a przez to likwidację bezodpływowych 
zbiorników na ścieki, które często ze względu na stan techniczny powodują skażenie 
gleby i ziemi. 

  

6.2.  ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

6.2.1. ETAP REALIZACJI 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, na stan wód powierzchniowych mogą mieć 
wpływ następujące czynniki: 

1) ścieki bytowe, 
2) odwadnianie wykopów, 
3) awarie stosowanych maszyn budowalnych i pojazdów; 
4) odpady budowalne, 
5) prace w obrębie koryta potoku, 

Natomiast na etapie realizacji przedsięwzięcia, na stan wód podziemnych mogą 
mieć wpływ następujące czynniki: 

1) ścieki bytowe, 
2) prace ziemne, 
3) odwadnianie wykopów, 
4) awarie stosowanych maszyn budowalnych i pojazdów; 
5) odpady budowalne, 

ŚCIEKI BYTOWE  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodziło do powstawania ścieków 
bytowych, a ich ilość uzależniona będzie od liczby pracowników zatrudnionych do prac 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych oczyszczalni Brzozów-Borkówka. Na czas 
wykonywania prac Inwestor zaopatrzy teren inwestycji w przenośne sanitariaty, 
ustawione na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza technicznego. Lokalizacja i ilość 
toalet zostanie uwzględniona w planie zagospodarowanie placu budowy sporządzonym 
przez kierownika budowy. Sanitariaty opróżniane będą tylko przez specjalistyczne firmy, 
posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. W związku 
z powyższym ryzyko można ocenić, iż ścieki bytowe nie będą stanowić zagrożenia dla 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych..  
 
PRACE ZIEMNE 

Wykonywanie prac ziemnych w analizowanym przypadku ma znaczenie gdyż 
wykonywane one będą na terenach zdrenowanych. Ciągi drenarskie, ułożone poniżej 
poziomu zamarzania, składają się z szeregu sączków, które mają ujście do zbieraczy, czyli 
większych rurociągów. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, przywrócone 
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zostaną one do stanu pierwotnego, zachowując średnicę wewnętrzną i spadek. 
W przypadku przerwania sieci drenarskiej w trakcie wykopów, Inwestor wykona drenaż 
opaskowy z podłączeniem przerwanych rurociągów, zachowując średnicę wewnętrzną 
i spadek. Połącznia zabezpieczone zostaną przed zamuleniem.  

W związku z powyższym należy uznać, iż wyeliminowano ryzyko przerwania lub 
zakłócenia pracy sieci drenarskiej na terenie przedsięwzięcia, a tym samym zakłócenia 
stosunków wodnych. 

Aby wyeliminować niekorzystne oddziaływania na wody powierzchniowe 
i podziemne zaplanowano wykonanie przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami i rowami 
melioracyjnymi metodą przewiertu sterowanego. Ponadto wykonana zostanie próba 
szczelności kolektora tłocznego przed oddaniem go do użytkowania. Gdy wykonane 
próby ujawnią nieszczelności w miejscu wykonania przewiertu, naprawa nieszczelności 
może odbyć się poprzez wykonanie wykopu otwartego tylko w przypadku braku 
możliwości zastosowania innych technologii; 

 
ODWADNIANIE WYKOPÓW 

Głębokość wykopów realizowanych na potrzeby przedsięwzięcia będzie wynosić 
do około 5 m. W przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów, woda 
zostanie wypompowana, np. poprzez stosowanie metody depresyjnej – przy użyciu 
igłofiltrów lub pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie 
umieszczone poniżej dna wykopu, wykonane z kręgów betonowych. Wypompowana 
woda odprowadzana będzie na teren przyległy w graniach inwestycji. W przypadku 
odprowadzania wód odwodnieniowych do wód powierzchniowych zostaną one 
oczyszczone z nadmiernej ilości zawiesiny za pomocą specjalistycznych mobilnych 
urządzeń. Aby ograniczyć konieczność odwadniania wykopów harmonogram prac 
zostanie tak ułożony, aby prace ziemne wykonywane były w porze suchej, przy niskim 
poziomie wód gruntowych. Zrzut wód z odwadniania wykopów do wód płynących będzie 
się odbywał sukcesywnie tak, aby różnice wynosiły nie więcej niż 15% przepływu 
średniego potoku.    

W związku z powyższym odwadnianie wykopów nie będzie powodować 
wystąpienie oddziaływań mogących znacząco negatywnie wpłynąć na wody 
powierzchniowe. Wpływ na poziom wód gruntowych będzie mało znaczący i chwilowy, 
ograniczony do etapu budowy. 
 
AWARIE STOSOWANYCH MASZYN BUDOWALNYCH I POJAZDÓW 

Na etapie realizacji potencjalne zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych będą stanowiły sytuacje awaryjne takie jak wyciek płynów 
eksploatacyjnych z uszkodzonych maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków 
transportu. Ryzyko zanieczyszczenia wód zostanie ograniczone poprzez prowadzenie 
stałych kontroli stanu technicznego sprzętu oraz wyposażenie placu budowy w sorbenty 
umożliwiające neutralizację wycieków. Aby ograniczyć ryzyko, zaplecze budowy zostanie 
usytuowane na utwardzonym i szczelnym podłożu. Materiały budowlane będą 
magazynowane tylko w wyznaczonym miejscu i zostaną odpowiednio zabezpieczone 
przed wpływem czynników atmosferycznych. Wykorzystywane na etapie budowy 
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maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym 
terenie w obrębie zaplecza budowy. Samochody będą tankowane na stacji paliw, 
natomiast ,,ciężki sprzęt” będzie tankowany na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza 
budowy. Paliwo będzie dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą 
odpowiedni sprzęt do przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie. Tankowanie 
wykonywane przedzie przez przeszkolonego pracownika z wykorzystaniem misy 
podstawianej pod korek wlewu. Ponadto stosowana będzie stała kontrola stanu 
technicznego używanego sprzętu i pojazdów. Dodatkowo naprawy sprzętu i pojazdów 
odbywać się będą poza terenem inwestycji, w odpowiednio przystosowanych 
i wyposażonych warsztatach i serwisach.  

Biorąc pod uwagę wyżej przyjęte rozwiązania należy stwierdzić, iż ryzyko 
wystąpienia sytuacji awaryjnych jest bardzo niewielkie. Gdyby jednak wystąpił wyciek 
płynów eksploatacyjnych to natychmiast zostaną zastosowane sorbenty, które ograniczą 
wyciek i umożliwią jego neutralizację. Zebrany sorbent zostanie przekazany 
odpowiednim podmiotom zajmującym się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 
 
ODPADY BUDOWALNE 

Realizacja planowanej inwestycji wiązała się będzie z wytwarzaniem typowych 
odpadów budowlanych. Wszystkie prace organizowane będą zgodnie z zasadami 
określonymi przez art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., 
poz. 701 ze zm.), czyli tak, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów 
lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wszystkie 
rodzaje wytworzonych odpadów będą zbierane selektywnie i magazynowane czasowo na 
terenie placu budowy w specjalnych pojemnikach i kontenerach. Przewiduje się, że 
jedynie odpady gruzu, betonu, matali, powstałe w trakcie budowy mogą być przez krótki 
okres czasu magazynowane w specjalnie wyznaczonym sektorze na utwardzonym placu                          
w obrębie zaplecza budowy. Jednak biorąc pod uwagę podstawowy skład chemiczny oraz 
właściwości tych odpadów nie jest możliwe powstanie niebezpiecznych dla środowiska 
odcieków. Wszystkie wytworzone odpady przekazane zostaną podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Przyjęty 
system gospodarowania odpadami stanowi gwarancję, iż nie dojdzie do skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych przez wytworzone odpady. 
 
PRACE W OBRĘBIE KORYTA POTOKU 

W ramach inwestycji wykonany zostanie wylot ścieków oczyszczonych do potoku 
Pietrykówka. Wszystkie prace związane z realizacją wylotu kolektora odprowadzającego, 
w sąsiedztwie rzeki, wykonywane będą ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 
doprowadzić do zakłócenia stosunków wodnych oraz skażenia wód powierzchniowych. 
Aby ograniczyć niekorzystne oddziaływania prace budowlane związane z realizacją 
wylotu będą wykonywane w porze letniej, przy niskim poziomie wód w rzece. 

W rejonie bezpośrednio przylegającym do projektowanej oczyszczalni ścieków 
proponuje się niewielką korektę trasy rowu melioracyjnego, co przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik nr 9 do Raportu. Przełożenie rowu zostanie tak wykonane, aby nie 
doszło do zakłócenia stosunków wodnych. 
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W tym miejscu należy wyjaśnić, iż likwidacja ciągu technologicznego oczyszczalni 
Brzozów-Borkówla nastąpi, gdy ścieki z Brzozowa poprzez zrealizowaną 
przepompownię/tłocznię i kolektor będą już odprowadzane do nowej oczyszczalni 
Brzozów-Jakla Wielka. Na obecnym etapie prac projektowych przyjęto następujące 
rozwiązania dotyczące kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do Stobnicy: 
1) pozostawienie kolektora zrzutowego w ziemi - w takim przypadku wylot kolektora 

zostanie zamknięty poprzez zadeklowanie lub zabetonowanie; 
2) likwidacja kolektora zrzutowego - w takim przypadku kolektor zostanie wykopany 

z ziemi za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wydobyte masy ziemne zostaną 
wykorzystane do zasypania wykopu. W razie konieczności Inwestor dostarczony na 
teren inwestycji brakującą ziemię do zasypania wykopów. Skarpa brzegowa 
w miejscu gdzie znajdował się wylot kolektora zostanie odpowiednio ukształtowana 
tak, aby nawiązywała do ukształtowania brzegu poniżej i powyżej wylotu. 

 
Zakres prac związanych z umocnieniem brzegów/dna cieków wodnych i materiały 
przewidziane do zastosowania: 
 
Potok Pietrykówka (Sietnica) w okolicach ujścia cieku wodnego (Dopływ spod góry 
Czarnej) i wylotu z oczyszczalni  
Długość odcinka przewidziana do umocnienia: około 87 mb  
Materiały przewidywane do zastosowania: 

− umocnienie brzegów: trylinka – do naprawy istniejącego umocnienia brzegów potoku 
Pietrykówka (Sietnica) w okolicach ujścia cieku (Dopływ spod góry Czarnej), 
płynącego wzdłuż drogi Jakla Wielka przy projektowanej oczyszczalni ścieków; kosze 
i materace gabionowe, narzut kamienny, 

− umocnienie dna: trylinka – do naprawy istniejącego umocnienia dna potoku 
Pietrykówka (Sietnica) w okolicach ujścia cieku (Dopływ spod góry Czarnej), 
płynącego wzdłuż drogi Jakla Wielka przy projektowanej oczyszczalni ścieków; narzut 
kamienny. 

Ciek wodny (Dopływ spod góry Czarnej) wzdłuż drogi Jakla Wielka przy projektowanej 
Oczyszczalni Ścieków  
Długość odcinka przewidziana do regulacji i umocnienia (przed wyprostowaniem):  około 
537 mb  
Materiały przewidywane do zastosowania: 

− umocnienie brzegów – kosze i materace gabionowe, narzut kamienny, faszyna, 

− umocnienie dna – narzut kamienny, 

− umocnienie przyczółków obiektów mostowych (przepustów) – bruk kamienny 
zatopiony w beton. 

Na cieku wodnym Dopływ spod góry Czarnej, na rozpatrywanym odcinku znajduje się  
przepust 2-rurowy 2x1000 mm (do pozostawienia lub ewentualnej modernizacji 
w przypadku wykorzystania jako jednego z wjazdów/wyjazdów na/z terenu oczyszczalni 
– P1) oraz przepust rurowy (stal. o średnicy ok. 600 mm), który należy przebudować przy 
regulacji i umocnieniu cieku – P2. 
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Ponadto w rejonie projektowanej oczyszczalni przewiduje się budowę dwóch nowych 
obiektów mostowych - przepustów (M1, M2) służących jako wjazd i wyjazd na/z terenu 
oczyszczalni ścieków, PSZOK i Kompostowni. 
 
Rów melioracyjny przy projektowanej Oczyszczalni Ścieków od strony Kompostowni 
Długość odcinka przewidziana do przełożenia: około 420 mb  
Długość odcinka przewidziana do umocnienia (całość): około 466 mb  
Materiały przewidywane do zastosowania: 

− umocnienie brzegów – płyty ażurowe typu JOMB, 

− umocnienie dna – płyty ażurowe typu JOMB. 

Biorąc pod uwagę charakter zaplanowanych prac, mogą one mieć wpływ na takie 
wskaźniki jakości wód jak: 
� zawiesiny ogólne, 
� elementy hydromorfologiczne, 
� elementy biologiczne. 

 

Wpływ na zawiesiny ogólne 

Wszystkie prace będą prowadzone tak, aby nie dopuścić do silnego wzrostu ilości 
zawiesiny w wodzie. W razie konieczności prace w obrębie koryta zostaną wstrzymane 
do czasu ustania całkowitego zmętnienia wody. Prace wykonywane sprzętem będą 
odbywać się tylko z brzegu potoków. W związku z tym wykonanie zaplanowanych prac 
nie będzie mieć znaczącego wpływu na zawartość zawiesiny w wodach. Oddziaływania 
będą miały charakter chwilowy i ustaną po zakończeniu prac budowanych. 

 

Wpływ na elementy hydromorfologiczne  

Prace związane z likwidacją kolektora zrzutowego ścieków nie będą mieć też wpływu na 
elementy hydromorfologiczne. Skarpa brzegowa w miejscu gdzie znajdował się wylot 
kolektora zostanie odpowiednio ukształtowana tak, aby nawiązywała do ukształtowania 
brzegu poniżej i powyżej wylotu. Nie dojdzie do zmiany kształtu koryta. Zatem wykonane 
prace nie będą miały wpływu na reżim hydrologiczny, ciągłość potoku ani na warunki 
morfologiczne. Po wykonaniu zaplanowanych prac  warunki i struktura strefy 
nadbrzeżnej odpowiadać będzie warunkom niezakłóconym.  
Likwidacja oczyszczalni Brzozów-Borkówka spowoduje, że do Stobnicy w km 32+881 nie 
będą już odprowadzane ścieki oczyszczone, jednak nie będzie to mieć znaczącego wpływu 
na wielkość przepływów w Stobnicy.  Ścieki, które dotychczas były oczyszczane w 
oczyszczalni Brzozów-Borkówka po realizacji omawianego przedsięwzięcia kierowane 
będą do nowej oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
z tej oczyszczalni będzie potok Pietrykówka (Sietnica), będący dopływem Stobnicy. Zatem 
ścieki oczyszczone ostatecznie trafią do Stobnicy.  Pietrykówka uchodzi do Stobnicy około 
500 m poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni Brzozów-Borkówka czyli zmian w 
przepływach można się spodziewać jedynie na odcinku około 0,5 km. Z posiadanej 
dokumentacji wynika, że obecnie ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni 
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Brzozów - Borkówka stanowią około 10,5% (SNQ=0,196 m3/s – przepływ w rzece 
powyżej miejsca zrzutu ścieków, SNQ=0,217 m3/s – przepływ w rzece poniżej miejsca 
zrzutu ścieków) wód prowadzonych przez Stobnicę. Zatem likwidacja oczyszczalni a co 
za tym idzie likwidacja zrzutu ścieków oczyszczonych do Stobnicy w km 32+881 nie 
będzie mieć znaczącego wpływu na elementy hydromorfologiczne, w tym ilość i dynamikę 
przepływu wody.  
Skarpa wokół wylotu ścieków oczyszczonych do Pietrykówki zostanie dostosowana do 
ukształtowania brzegu powyżej i poniżej wylotu, nie będzie posiadać elementów 
wykraczających poza jej obręb w koryto, aby nie utrudniać naturalnego spływu wód. 
Przewidziany do wykonania wylot ścieków z oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka nie 
ograniczy naturalnej zmienności głębokości i szerokości wody, będzie ona dalej 
determinowana obecnym kształtem koryta. Kształt koryta nie zostanie zmieniony. 
Przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącej zmiany struktury i składu podłoża, gdyż 
ograniczono się do umocnienia dna jedynie na odcinku 87 m. Zastosowany zostanie 
materiał, który w sposób naturalny wpisze się w charakter potoku. W wyniku tych prac 
na krótkim odcinku wykonane zostaną umocnienia, co skutkować będzie 
zlikwidowaniem nadbrzeżnej i wodnej roślinności w tych miejscach oraz ograniczeniem 
powierzchni do rozrostu roślinności.  Biorąc jednak pod uwagę długość rzeki (tj. około 
8 km) oraz stosunkowo niewielki zakres prac przewiduje się, że tego typu oddziaływania 
nie będą miały znaczącego wpływu. 
W obrębie Dopływu spod góry Czarnej może okazać się konieczne umocnienie i regulacja 
na odcinku o długości  około 537 mb. Szczegółowy zakres prac zostanie opracowany na 
etapie sporządzania projektu budowalnego jednak nie będzie on wykraczał poza zakres 
opisany w Raporcie. Zaplanowane prace w obrębie Dopływu spod góry Czarnej ze 
względu na swój charakter nie będą miały wpływu na reżim hydrologiczny, nie zakłócą 
też ciągłości potoku (wszystkie prace wykonywane będą tak aby zachować stały przepływ 
wody). Mogą one natomiast mieć wpływ na warunki morfologiczne. Ze względu na 
zaplanowane regulacje może ulec zmianie kształt koryta, struktura i skład podłoża, 
zniszczeniu może ulec roślinność nadbrzeżna i wodna. Aby ograniczyć oddziaływania, do 
umocnień zastosowany zostanie materiał, który w sposób naturalny wpisze się 
w charakter potoku. Wycinka roślinności stanowiącej obudowę biologiczną cieku 
zostanie ograniczona do minimum. W razie konieczności wprowadzone zostaną 
nasadzenia drzew. Choć wykonanie zaplanowanych prac będzie mieć wpływ morfologię 
koryta to oddziaływania będą miały charakter lokalny. 

Wpływ na elementy biologiczne 

W przypadku likwidacji kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni 
Brzozów-Borkówka do Stobnicy może ulec zniszczeniu roślinność nadbrzeżna, ale 
jedynie na krótkim odcinku, w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu kolektora. Zatem zakres 
ewentualnego zniszczenia siedlisk będzie stosunkowo niewielki. Po usunięciu rurociągu, 
skarpa brzegowa zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Przewiduje się, że 
roślinność makrofizyczna oraz makrobezkręgowce szybko ponownie zasiedlą 
przedmiotowy odcinek potoku. W związku z tym oceniono, że zidentyfikowane 
oddziaływania nie będą miały znaczącego wpływu ma makrofity i makrobezkręgowce 
czyli nie dojdzie do pogorszenia klasy tego rodzaju elementów biologicznych. 
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Na etapie wykonywania robót związanych z likwidacją wylotu ścieków oczyszczonych, 
w korycie rzeki Stobnica nastąpi krótkotrwałe, małoistotne pogorszenie warunków 
bytowania na odcinku prowadzenia prac, poprzez mechaniczne zniszczenie siedlisk oraz 
poprzez ewentualne oddziaływanie zwiększonej ilości zawiesiny. Aby ograniczyć 
oddziaływanie przedsięwzięcia wszelkie prace związane z ingerencją w koryto rzeki 
odbędą się poza okresem rozrodu ryb. Wszystkie prace będą prowadzone tak, aby nie 
dopuścić do silnego wzrostu ilości zawiesiny w wodzie. W razie konieczności prace 
w obrębie koryta rzeki zostaną wstrzymane do czasu ustania całkowitego zmętnienia 
wody. W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi przegrodzenie cieku, zatem nie wystąpią 
oddziaływania skutkujące zakłóceniem migracji organizmów wodnych. Dzięki 
wykonaniu prac w odpowiednim terminie, prace związane z likwidacją kolektora 
zrzutowego nie doprowadzą do zniszczenia tarlisk oraz miejsc odchowu narybku. Zatem 
likwidacja kolektora nie doprowadzi do zmiany składu i liczebności ichtiofauny oraz 
fitoplanktonu i fitobentosu. Zidentyfikowane oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały i po zakończeniu prac ustąpią. 
 
Wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka do 
Pietrykówki oraz wykonanie umocnień w okolicach ujścia Dopływu spod góry Czarnej 
będzie wymagać zniszczenia roślinności nadbrzeżnej, ale jedynie na krótkim odcinku 
około 87 m. W przypadku wykonania regulacji i umocnień koryta Dopływu spod góry 
Czarnej zniszczeniu może ulec roślinność nadbrzeżana na odcinku około 537 m. Na 
potrzeby przedsięwzięcia usunięte zostaną tylko te drzewa i krzewy stanowiące obudowę 
biologiczną cieków, które kolidować będą z projektowanym wylotem, zaplanowanymi 
umocnieniami/regulacjami. Zatem zakres ewentualnego zniszczenia siedlisk będzie 
stosunkowo niewielki. Przewiduje się, że roślinność makrofizyczna oraz 
makrobezkręgowce szybko ponownie zasiedlą uregulowane/umocnione odcinki 
potoków. Dodatkowo zastosowanie głównie materiałów naturalnych do umocnienia 
skarp i dna zminimalizuje ten wpływ. W razie konieczności zastosowane zostaną 
uzupełniające nasadzenia roślinności. Biorąc pod uwagę fakt, że zniszczeniu mogą ulec 
siedliska na stosunkowo krótkim odcinku potoków oceniono, że zidentyfikowane 
oddziaływania nie będą miały znaczącego wpływu ma makrofity i makrobezkręgowce 
czyli nie dojdzie do pogorszenia klasy tego rodzaju wskaźników biologicznych.  
Na etapie wykonywania robót budowlanych związanych z wykonaniem wylotu ścieków 
oczyszczonych oraz wykonaniem regulacji/umocnień w korycie Pietrykówki oraz 
Dopływu spod góry Czarnej nastąpi krótkotrwałe, małoistotne pogorszenie warunków 
bytowania na odcinku prowadzenia prac, poprzez mechaniczne zniszczenie siedlisk oraz 
poprzez ewentualne oddziaływanie zwiększonej ilości zawiesiny. Aby ograniczyć 
oddziaływanie przedsięwzięcia wszelkie prace związane z ingerencją w koryta potoków 
odbędą się poza okresem rozrodu ryb. Wszystkie prace będą prowadzone tak, aby nie 
dopuścić do silnego wzrostu ilości zawiesiny w wodzie. W razie konieczności prace 
w obrębie koryta zostaną wstrzymane do czasu ustania całkowitego zmętnienia wody. 
Zatem wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych oraz wykonanie regulacji/umocnień 
w korycie Pietrykówki oraz Dopływu spod góry Czarnej nie doprowadzi do zmiany składu 
i liczebności ichtiofauny oraz fitoplanktonu i fitobentosu. Zidentyfikowane oddziaływania 
będą miały charakter krótkotrwały i po zakończeniu prac ustąpią. 
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6.2.2. ETAP UŻYTKOWANIA 

Na etapie użytkowania analizowanego przedsięwzięcia na stan wód 
powierzchniowych mogą mieć wpływ następujące czynniki: 

1) zużywanie wody na cele socjalne i technologiczne, 
2) ścieki wytwarzane w powstałych obiektach,  
3) wody opadowo-roztopowe, 
4) gospodarka odpadami, 
5) naprawy, konserwacja oraz sytuacje awaryjne, 
6) odprowadzanie oczyszczonych ścieków do potoku Piertykówka. 

Natomiast na etapie użytkowania analizowanego przedsięwzięcia na stan wód 
podziemnych mogą mieć wpływ następujące czynniki: 

1) ścieki wytwarzane w powstałych obiektach oczyszczalni ścieków,  
2) wody opadowo-roztopowe z terenu czyszczalni, 
3) gospodarka odpadami, 
4) naprawy, konserwacja oraz sytuacje awaryjne. 

ZUŻYWANIE WODY NA CELE SOCJALNE I TECHNOLOGICZNE 

Woda do oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK dostarczana będzie z sieci 
wodociągowej. Przewidywane zużycie wody nie będzie stanowiło znaczącego obciążenia 
dla ujęcia wód i sieci wodociągowej.   

Głównym źródłem wody technologicznej będą ścieki oczyszczone. Wykonany 
zostanie układ, który zapewnieni dostawę wody technologicznej do projektowanych 
urządzeń technologicznych, ograniczając tym samym koszty związane ze zużywaniem 
wody wodociągowej i zapewnieniem zabezpieczenia sieci wodociągowej zgodnie 
z normami. Zużyta woda technologiczna wprowadzana będzie do kanalizacji 
technologicznej i zawracana na początek układu oczyszczania ścieków. 

W związku z powyższym oceniono, że zużywanie wody na cele socjalne 
i technologiczne nie będzie mieć znaczącego wpływu na zasoby wód. 
 
ŚCIEKI WYTWARZANE W POWSTAŁYCH OBIEKTACH 

W powstałych obiektach dochodziło będzie do powstawania typowych ścieków 
komunalnych w ilości około 1 m3/dobę. Ścieki komunalne odprowadzane będą do 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków gdzie będą skutecznie oczyszczane.  

W związku z powyższym oceniono, że ścieki bytowe wytwarzane w obiektach 
oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK nie będą mieć znaczącego wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 

NAPRAWY, PRACE KONSERWACYJNE ORAZ SYTUACJE AWARYJNE 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi na etapie użytkowania przedsięwzięcia będą 
sytuacje awaryjne polegające na:  



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

81 

� rozszczelnieniu terenów składowych odpadów, a w konsekwencji spływ wód 
odciekowych, 

� na wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych pojazdów, 
� uszkodzeniu części mechanicznej lub biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Przewiduje się jednak, że wystąpienie tego typu sytuacji jest bardzo mało 
prawdopodobne. Stosowanych będzie szereg działań mający na celu zapobiegnie lub 
ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych. Zaliczyć do nich można takie rozwiązania jak:  
� wszystkie obiekty na Oczyszczalni ścieków, PSZOK i Kompostowni gromadzące lub 

przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający brak możliwości przedostania się tych substancji do gruntu, 

� stała kontrola i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń, 
� wyposażenie obiektów w sorbenty, 
� stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków i kompostowania przez 

wykwalifikowanych pracowników, 
� wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych poszczególnych elementów instalacji. 

W przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych 
urządzeń czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania ścieków 
będzie zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas naprawy, 
konserwacji lub remontu. 

W związku z powyższym oceniono, że wystąpienie sytuacji awaryjnych oraz 
wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych nie będzie stanowić zagrożenia dla 
powierzchni zwód podziemnych i powierzchniowych 
 

WODY OPADOWO-ROZTOPOWE 

Wody opadowe oraz roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) z terenu oczyszczalni, odprowadzane będą poprzez wpusty 
kanalizacyjne do kanalizacji technologicznej, następnie zostaną oczyszczone w obiektach 
technologicznych oczyszczalni. Wody opadowe oraz roztopowe z pozostałych 
powierzchni utwardzonych - tzw. czystych oraz powierzchni dachów będą odprowadzane 
na tereny zielone. Całość placów manewrowych i technologicznych terenu kompostowni 
i PSZOK będzie wykonana w sposób szczelny, o nawierzchni betonowej lub asfaltowej 
z wyprofilowanymi spadkami do wpustów kanalizacji wewnętrznej, skierowanej do 
zbiornika ścieków technologicznych, z przelewem do oczyszczenia na oczyszczalni 
ścieków. Dla zapobieżenia wydostania się wód z placów do gruntu, place oddzielone 
zostaną krawężnikami betonowymi od terenów zielonych. Taki sposób postępowania 
z wodami opadowo-roztopowymi stanowi gwarancję, że zostaną one oczyszczone do 
poziomów wymaganych przepisami prawa i nie będą stanowić zagrożenia dla wód 
podziemnych i powierzchniowych. 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 

Sposób gospodarowania odpadami na terenie oczyszczalni, kompostowni i PSZOK 
został szczegółowo opisany w rozdziale 6.1.2. Wszystkie rodzaje odpadów powstających 
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na etapie użytkowania przedsięwzięcia będą zbierane w sposób selektywny, 
magazynowane będą w sposób odpowiednio dostosowany do rodzaju odpadów.  

Wytworzone odpady przewożone będą przystosowanymi pojazdami, w sposób 
bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, zabezpieczone przed rozwiewaniem                                    
i rozpylaniem. Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów będzie zlecane 
specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie transportu, zbierania, 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.   

Przyjęty system gospodarowania odpadami na terenie oczyszczalni, kompostowni 
i PSZOK nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych.  
 
ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO PIETRYKÓWKI 

Docelowa ilość ścieków oczyszczonych w projektowanej oczyszczalni ścieków 
(RLM = 16249) i odprowadzanych do odbiornika wyniesie: 
Qdśr = 2495 m3/d 
Qdmax = 3500 m3/d 
Qhmax = 320 m3/h 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1311) jakość ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych do odbiornika musi spełniać parametry podane w poniższej tabeli: 

 
Tabela 10. Prognozowane stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

odprowadzanych do Pietrykówki 

Nazwa wskaźnika Jednostka Stężenie w ściekach oczyszczonych 

 BZT5 mg O2/l 15 
 ChZT-Cr mg O2/l 125 
Zawiesiny ogólne mg/l 35 
Azot ogólny  mg N/l 15 
Fosfor ogólny mg P/l 2 

 
  

Wpływ na wskaźniki fizykochemiczne 

Biorąc pod uwagę skład odprowadzanych oczyszczonych ścieków do potoku 
Pietrykówka, analizowane przedsięwzięcie będzie mieć głównie wpływ na następujące 
wskaźniki jakości wód: BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny. 
W celu zobrazowania jak oczyszczone ścieki wpłyną na stan poszczególnych 
ww. wskaźników fizykochemicznych, po wymieszaniu się z wodą rzeki odbiornika, 
dokonano stosowanych obliczeń. Przy całkowitym wymieszaniu w punkcie dopływu 
stężenie zanieczyszczeń w mieszaninie obliczono ze wzoru: 
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C0 = (QrCr + qsCs) / (Qr + qs) 

 
Qr– przepływ rzeki o gwarancji wystąpienia 90% [m3/s] 
qs – przepływ ścieków [m3/s] 
Cr– stężenie danego składnika w wodzie rzeki [g/m3] 
Cs – stężenie danego składnika w ściekach [g/m3] 

 
Na potrzeby analizy wpływu ścieków na jakość wskaźników fizykochemicznych, przyjęto 
wyniki badań wody pobranej w rejonie projektowanego wylotu ścieków oczyszczonych  
(załącznik nr 5 do Raportu): 
Cr zawiesiny ogólne = 13,0 g/m3 
Cr BZT5 = 19 g/m3 
Cr ChZT-Cr = 42 g/m3 

Cr azot ogólny = 7,6 g/m3 

Cr fosfor ogólny = 0,28 g/m3 

Do obliczeń przyjęto, że ścieki oczyszczone spełniać będą wymagania rozporządzenia 
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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1311). 
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków 
wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków wynosić będzie: 
Cs BZT5 = 15 g/m3 
Cs ChZT-Cr = 125 g/m3 
Cs zawiesiny ogólne = 35 g/m3 
Cs azot ogólny = 15 g/m3 
Cs fosfor ogólny = 2 g/m3 
 
Zgodnie z koncepcją projektową możliwe jest odprowadzanie ścieków oczyszczonych: 
Qdmax = 3500 m3/d 
Do obliczeń przyjęto, że maksymalny przepływ ścieków oczyszczonych wyniesie: 
qs = 0,04 m3/s 
 
Na potoku Pietrykówka brak jest czynnych posterunków wodowskazowych wobec czego 
brak jest możliwości zastosowania metod interpolacji i/lub ekstrapolacji przepływów dla 
przekroju niekontrolowanego – punktu zrzutu ścieków oczyszczonych do Pietrykówki. 
W związku z tym do obliczenia przepływu o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%) 

obliczono według wzoru: 
 
Qgw90% = SNQ · W90 
 
gdzie: 
SNQ – przepływ średni niski roczny [m3/s], 
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W90 – współczynnik charakteryzujący warunki panujące w zlewni zamkniętej 
przekrojem wodowskazowym (odczytywany z tabeli ww. rozporządzenia lub 
w przypadku cieku, na którym nie ma posterunku wodowskazowego przyjmowany z tej 
samej tabeli na podstawie metody analogii hydrologicznej) 
 
Jednakże ze względu na brak możliwości wskazania analogicznej zlewni kontrolowanej, 
a tym samym przyjęcia właściwego współczynnika W90, w analizowanym przypadku nie 
jest możliwe wykorzystanie metody analogii hydrologicznej. W związku z tym obliczeń 
przepływu o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%) dla potoku Pietrykówka dokonano 
zgodnie z metodą opisaną w miesięczniku Gospodarka Wodna 2016–6 w artykule 
„Zalecenia do oceny zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych w regionie wodnym 

Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru”: 

Równanie regresji (model): 

Qgw90% = 0,2609 ∙ SSQ  

typ hydrologiczny rzeki: przejściowy i podgórski 4,15 ≤ q ≤ 13,15 [l/s ∙ km2] 

Przepływ średni roczny SSQ obliczany został zgodnie z warunkami ww. rozporządzenia 
wzorem Punzeta: 

 
SSQ = 10-3 * SSq * A 

SSq = 0,00001151 * P2,05576 * I0,0647 * N-0,04435 
gdzie: 
SSQ – przepływ średni roczny [m3/s] 
SSq – średni roczny odpływ jednostkowy [l/s x km2] 
A – powierzchnia zlewni [km2] 
P – opad średni roczny w zlewni [mm] 
I – spadek podłużny cieku określany wzorem [‰] 

I = ∆W/L 
∆W – różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonymi źródłami rzeki a profilem 
zamykającym w badanej zlewni [m], 
L – odległość od przekroju zamykającego do najdalej położonego źródła w zlewni [km], 
N – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] – wg tabeli 2.1 Rozporządzenia 
 
Powierzchnia zlewni: A = 24,72 km2  
Średni opad w zlewni: 750 mm 
Rzędna źródeł rzeki: 383 m n.p.m. 
Rzędna profilu zamykającego badanej zlewni: 276 m n.p.m. 
∆W = 107 m 
L = 7,0 km 
I = 107 / 7 = 15,3 ‰ 
N = 40 % 
 
SSq = 0,00001151 * 7502,05576 * 15,30,0647 * 40-0,04435 = 9,49 l/s*km2 

SSQ = 10-3 * 9,49 * 24,72 = 0,235 m3/s 

Stąd: 
Qgw90% = 0,2609 * 0,235 = 0,061 m3/s 
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W poniższej tabeli określono stężenie zanieczyszczeń w wodach odbiornika poniżej 
wylotu kolektora zrzutowego ścieków.  

 
 Tabela 11. Szacowana wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach odbiornika po 

odprowadzeniu ścieków oczyszczonych  
Wskaźnik 

zanieczyszczeń 
Qr 

[m3/s] 
Cr 

[g/m3] 
qs 

[m3/s] 
Cs 

[g/m3] 
C0 

[g/m3] 

Zawiesina ogólna 0,061 13 0,04 35 21,71 
BZT5 0,061 19 0,04 15 17,42 

ChZT-Cr 0,061 42 0,04 125 74,87 
Azot ogólny 0,061 7,6 0,04 15 10,53 

Fosfor ogólny 0,061 0,28 0,04 2 0,96 
 
 
Potok Pietrykówka stanowi prawostronny dopływ Stobnicy. Ujście Pietrykówki do 

Stobnicy znajduje się około 1,8 km od miejsca projektowanego zrzutu ścieków 
z oczyszczalni Brzozów Jakla-Wielka do Pietrykowski. Mieszanie i rozcieńczanie przez 
czyste wody doprowadzane do rzeki przez jej dopływy to procesy prowadzące do 
samooczyszczania się rzek. Działanie „czyszczące” procesu rozcieńczania ma dwojaki 
charakter. Po pierwsze, następuje rozcieńczanie zanieczyszczeń poprzez zwiększenie 
różnicy pomiędzy ilością wody czystej a zanieczyszczeniem. Po drugie, zwiększa się 
zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie oraz aktywność drobnoustrojów poprzez 
rozcieńczenie produktów ich metabolizmu. W związku z powyższym w poniższej tabeli 
podano stężenia zanieczyszczeń w wodach Stobnicy poniżej ujścia Pietrykówki do 
Stobnicy. 

 
Do obliczeń przyjęto, iż stężenie zanieczyszczeń w wodach Pietrykówki u ujścia do 

Stobnicy jest równe stężeniu zanieczyszczeń w miejscu zrzutu ścieków z oczyszczalni 
Brzozów-Jakla Wielka do Pietrykówki (oczywiście jest to wartość zawyżona, gdyż na 
odcinku około 1,8 km dochodzić będzie do procesów samooczyszczania się rzeki, przez 
co stężenie zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu). Przyjęto, iż Qgw90% u ujścia Pietrykówki 
do Stobnicy jest równe 0,04 m3/s  gdyż pomiędzy miejscem zrzutu ścieków z oczyszczalni 
Brzozów-Jakla Wielka do Pietrykówki a ujęciem Pietrykówki do Stobnicy nie ma 
dopływów, które mogłyby zwiększyć przepływy w Pietrykówce. Z posiadanych przez 
Inwestora danych wynika, iż: 

− przepływ SNQ miejscu zrzutu ścieków z istniejącej oczyszczalni Brzozów-Borkówka 
do Stobnicy wynosi 0,196 m3/s, a na odcinku pomiędzy miejscem rzutu ścieków 
z oczyszczalni Brzozów-Borkówka a ujściem Pietrykówki do Stobnicy brak jest innych 
dopływów; 

−  stężenie zanieczyszczeń w wodach Stobnicy powyżej miejsca rzutu ścieków 
z oczyszczalni Brzozów-Borkówka (załącznik nr 5 do Raportu) wynosi: 
zawiesiny ogólne – 6,0 g/m3 
BZT5  – 15 g/m3 
ChZT-Cr – 43 g/m3 
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azot ogólny – 3,7 g/m3 
fosfor ogólny – 0,11 g/m3 
a na odcinku pomiędzy miejscem rzutu ścieków z oczyszczalni Brzozów-Borkówka 
a ujściem Pietrykówki do Stobnicy brak jest obiektów powodujących rzut 
zanieczyszczeń do wód Stobnicy. Oczyszczalnia Brzozów-Borkówka zostanie 
zlikwidowana po uruchomieniu oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka. 

Przepływ o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%) dla rzeki Stobnica zgodnie z wymogami 
ww. rozporządzeniem obliczono ze wzoru: 
 
Qgw90% = SNQ · W90 
SNQ = 0,196 m3/s 
W90 = 1,2103 
 
Stąd Qgw90% = 0,237 m3/s 

 

Tabela 12. Szacowana wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach Stobnicy poniżej 
ujścia Pietrykówki do Stobnicy  

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

Qr 
[m3/s] 

Cr 
[g/m3] 

qs 
[m3/s] 

Cs 

[g/m3] 
C0 

[g/m3] 

Zawiesina ogólna 0,237  6,0 0,101 21,71 10,70 
BZT5 0,237  15 0,101 17,42 15,72 

ChZT-Cr 0,237  43 0,101 74,87 52,52 
Azot ogólny 0,237  3,7 0,101 10,53 5,74 

Fosfor ogólny 0,237  0,11 0,101 0,96 0,36 
 
 

Biorąc pod uwagę wartości podane w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż proces 
samooczyszczania rzeki poprzez rozcieńczanie jest główną przyczyną poprawy jakości 
wód. Dodatkowo w wodach rzeki zachodzą również procesy fizyczne (m.in. adsorpcja, 
sedymentacja, wymiana jonowa), procesy chemiczne (m.in. utlenianie, redukcja, 
hydroliza) oraz procesy biologiczne (m.in. biosorpcja, bioakumulacja, mineralizacja), 
które prowadzą do samooczyszczania się rzeki. Porównując wyniki badań wód 
w Stobnicy w punkcie pomiarowo-kontrolnym Stara Wieś i wyniki z powyższej tabeli 
należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływało na odcinek rzeki 
Pietrykówka (od miejsca zrzutu ścieków do ujścia do Stobnicy) oraz na krótki odcinek 
rzeki Stobnica: 
 
Tabela 13. Porównanie wyników badań stężeń zanieczyszczeń w ppk Stara Wieś 

i w miejscu wymieszania się wód Pietrykówki z wodami Stobnicy 
Wskaźnik 

zanieczyszczeń 
C0 w ppk Stara Wieś* 

[g/m3] 
C0 poniżej ujścia 

Pietrykówki do Stobnicy 
[g/m3] 

Zawiesina ogólna Nie badano 10,7 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

87 

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

C0 w ppk Stara Wieś* 
[g/m3] 

C0 poniżej ujścia 
Pietrykówki do Stobnicy 

[g/m3] 

BZT5 4,1 15,72 
ChZT-Cr Nie badano 52,52 

Azot ogólny 4,7 5,74 
Fosfor ogólny 0,568 0,36 

(źródło: https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ocena-rzeki-2015-r-korekta.pdf) 

 
Najwyższe stężenia zanieczyszczeń w wodach odbiornika będą występowały w miejscu 
emisji. W dalszym biegu rzeki Pietrykówka a następnie Stobnica w wyniku 
samooczyszczania się, głównie poprzez rozcieńczanie wodami dopływów, stężenie 
zanieczyszczeń ulegnie zmniejszeniu. Jedynie prognozowane stężanie azotu ogólnego 
i BZT5 będzie wyższe niż zbadane w punkcie pomiarowo-kontrolnym. Za fakt ten 
odpowiada nie tylko prognozowany zrzut ścieków oczyszczonych z planowanej 
oczyszczalni do Pietrykówki. Należy zauważyć, iż obecnie stężanie azotu ogólnego i BZT5 
w wodach Pietrykówki przekracza znacznie wartości graniczne dla II klasy. Przypuszcza 
się, że takie stężenie azotu ogólnego i BZT5 wynika z faktu, iż Pietrykówka przepływa 
głównie przez tereny rolne i tereny zabudowane miejscowości Przysietnica, która dotąd 
nie została skanalizowana. Po realizacji omawianego przedsięwzięcia możliwa będzie 
budowa kanalizacji również w miejscowości Przysietnica, co z całą pewnością przełoży 
się na mniejsze ilość zanieczyszczeń emitowanych do Pietrykówki w jej górnym biegu a to 
z kolei będzie miało pozytywny skutek w postaci zmniejszenia się stężenie azotu 
ogólnego w wodach Pietrykówki. 

Powyższe wyniki analizy obrazują jak ważne jest uregulowanie gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Brzozów. 
 
Wpływ na wskaźniki hydromorfologiczne 

Zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka będzie miał wpływ 
jedynie na ilość i dynamikę przepływu wód Pietrykówki. Zgodnie z dokonanymi 
obliczeniami SNQ dla Pietrykówki w miejscu zrzutu ścieków wynosi 0,235 m3/s. 
Natomiast eksploatacja oczyszczalni będzie powodować zrzut ścieków oczyszczonych 
w ilości 0,04 m3/s. Zatem poniżej miejsca zrzutu ścieków przepływ wód Pietrykówki 
wzrośnie do 0,275 m3/s czyli o 17,02%. Oczyszczalnia Brzozów-Jakla Wielka w razie 
konieczności wyposażona zostanie w zbiornik retencyjny o odpowiednio dobranej 
objętości i umożliwiający w okresach wysokich przepływów ścieków oczyszczonych ich 
retencjonowanie i jednocześnie zmniejszenie ich przepływu tak, aby możliwe było 
dotrzymanie wartości granicznych dla I klasy elementów hydromorfologicznych.  
 

Wpływy na wskaźniki biologiczne 

Analizując wpływ zrzutu oczyszczonych ścieków do potoku Pietrykówka należy wziąć 
pod uwagę następujące elementy biologiczne: 
1) Fitoplankton – tworzą mikroskopijne organizmy roślinne, głównie glony niższe 
(organizmy eukariotyczne) oraz sinice (organizmy prokariotyczne), które biernie unoszą 
się w wodzie – przy powierzchni tafli cieków, zbiorników, bądź wód morskich 
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i oceanicznych, nie posiadające zdolności ruchu lub tylko w znacznie ograniczonym 
zakresie. Fitoplankton można wykorzystać do oceny stanu danych JCW rzecznych jedynie 
w niektórych rzekach „fitoplanktonowych” (czyli takich ciekach, gdzie zbiorowiska takie 
się rozwijają). Są to rzeki z następujących typów abiotycznych: 21 (wielkie rzeki nizinne) 
oraz do części typu 19 (rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste), 20 (rzeki nizinne żwirowe), 
24 (rzeki w dolinie zatorfionej) i 25 (rzeki łączące jeziora). 
2) Fitobentos – to zbiorowiska fotoautotroficznych mikroorganizmow, występujących na 
dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących, zarówno śródlądowych, jak 
i morskich (oceanicznych). Do klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych, w oparciu o fitobentos w tych wodach, służą wyniki tzw. 
wskaźnika okrzemkowego IO (indeks okrzemkowy). 
3) Makrofity – to stosunkowo wąska grupa wodnych roślin, o rozmiarach co najmniej 
kilku mm, zakorzenionych w podłożu, związanych z wodami powierzchniowymi 
śródlądowymi. W Polsce na potrzeby oznaczania stanu/potencjału ekologicznego cieków 
w oparciu o makrofity stosuje się Makrofitowy Indeks Rzeczny. 
4) Makrobezkregowce bentosowe – grupa zwierząt bezkręgowych zasiedlających dno 
cieku. W Polsce na potrzeby oznaczania stanu ekologicznego cieków w oparciu 
o makrobezkregowce stosuje się Wskaźnik wielometryczny MMI. 
5) Ichtiofauna - wszystkie gatunki ryb zamieszkujące wody określonego dorzecza lub 
zlewni. W Polsce na potrzeby oznaczania stanu/potencjału ekologicznego cieków 
w oparciu o ichtiofaunę stosuje się wielometryczny wskaźnik EFI+PL (dla typów 
abiotycznych rzek nr 0–20, 22) oraz wielometryczny wskaźnik IBI_PL (dla typów 
abiotycznych rzek nr 21, 23-25). 
Zrzut oczyszczonych ścieków nie będzie miał wpływu na fitoplankton, gdyż nie występuje 
on w Pietrykówce, do której odprowadzane będą oczyszczone ścieki ani też w Stobnicy, 
do której odprowadzane są wody Pietrykówki. 
Makrofity i fitobentos to elementy reagujące na zmiany eutrofizacyjne powodowane 
przez biogeny. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków do Pietrykówki powodować 
będzie emisję takich pierwiastków biogennych jak azot i fosfor. Należy podkreślić, iż 
zawartość azotu i fosforu w wodach Pietrykówki jest już teraz wysoka. Przypuszcza się, 
że takie stężenie tych biogenów wynika z faktu, iż Pietrykówka przepływa głównie przez 
tereny rolne i tereny zabudowane miejscowości Przysietnica, która dotąd nie została 
skanalizowana. Po realizacji omawianego przedsięwzięcia możliwa będzie budowa 
kanalizacji również w miejscowości Przysietnica, co z całą pewnością przełoży się na 
mniejsze ilość zanieczyszczeń emitowanych do Pietrykówki w jej górnym biegu a to 
z kolei będzie miało pozytywny skutek w postaci zmniejszenia się stężenie azotu i fosforu 
ogólnego w wodach Pietrykówki. Zatem analizowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować nasilenia się zjawiska eutrofizacji, a zatem nie będzie też znacząco wpływać 
na skład, liczebność a także warunki bytowania makrofitów, fitobentosu i ichtiofauny. 
Odprowadzanie oczyszczanych ścieków do Pietrykówki powodować będzie wzrost 
stężenia zawiesiny ogólnej ale jedynie na odcinku od miejsca rzutu ścieków do miejsca 
wymieszania się wód Pietrykówki z wodami Stobnicy. Zatem emisja zawiesiny ogólnej nie 
będzie powodować znaczącego pogorszenia się warunków bytowania fitobentosu, 
makrobezkręgowców i ichtiofauny. 
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Na etapie użytkowania przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności ingerowania 
w koryto potoku, nie wystąpią zatem czynniki mogące doprowadzić do ograniczenia 
powierzchni bytowania czy też zmian warunków bytowania fitobentosu, makrofitów, 
makrobezkręgowców i ichtiofauny. 
Na etapie użytkowania przedsięwzięcia nie przewiduje się również konieczności 
wykonywania prac powodujących zwiększenie nasłonecznienia lustra wody. Zatem 
analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nadmiernego rozwoju makrofitów 
i fitobentosu. 
Na etapie użytkowania inwestycji nie wystąpią czynniki oddziaływania mogące 
doprowadzić do przegrodzenia cieku, zatem nie wystąpią oddziaływania skutkujące 
zakłóceniem migracji organizmów wodnych. Nie planuje się również wykonywania prac 
mogących doprowadzić do zniszczenia tarlisk oraz miejsc odchowu narybku. Zatem 
użytkowanie projektowanej oczyszczalni nie doprowadzi do zmiany składu i liczebności 
ichtiofauny oraz makrobezkręgowców. 
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zrzut ścieków oczyszczonych do potoku 
Pietrykówka nie wpłynie w sposób znaczący fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce 
i ichtiofaunę i nie spowoduje zmiany klasyfikacji poszczególnych elementów 
biologicznych. 
 
Wpływy na wskaźniki chemiczne 

Ze względu na skład ścieków ,,surowych” doprowadzanych do oczyszczalni można się 
spodziewać, że oczyszczone ścieki mogą mieć wpływ na stan chemiczny wód. Do 
projektowanej oczyszczalni dopływać będą ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe. 
Ładunki zanieczyszczeń zawartych w ściekach przemysłowych uwzględniono                                     
w ładunkach jednostkowych przyjętych do obliczeń technologicznych. Ścieki 
przemysłowe będą musiały spełniać warunki odprowadzania do kanalizacji określonych 
w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1757). Dostawca ścieków 
przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, musi zapewnić: 
1) ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego; 

2) równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów 
i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków; 

3) ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę 
oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z warunkami ww. rozporządzenia dostawca ścieków przemysłowych 
zobowiązany będzie zainstalować niezbędne urządzenia podczyszczające ścieki. 
Urządzenia te będą musiały zostać zainstalowane zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na 
środowisko. Ścieki przemysłowe będą mogły być wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, jeżeli: 
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1) nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących 
urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania 
tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów 
ściekowych; 

2) spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego 
pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie 
przepisów Prawa wodnego; 

3)  temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale 
od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH 
mieści się w przedziale od 8 do 10; 

4) są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania. 
Należy podkreślić, że eksploatator oczyszczalni każdorazowo będzie wydawał warunki 
odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określając zakres 
wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość 
strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków. 
Ustalając warunki odprowadzania ścieków będzie brał pod uwagę warunki posiadanego 
pozwolenia wodno-prawnego i warunki pozwolenia wodnoprawnego jakie posiada 
dostawca (jeżeli jest wymagane). 
Należy zaznaczyć, że to właśnie oczyszczalnie ścieków umożliwiają eliminowanie lub 
ograniczenie ilości substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń mających wpływ 
na stan chemiczny wód JCWP. W związku z powyższym przewiduje się, że analizowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych wskaźników 
chemicznych określonych dla stanu dobrego. 
 

6.2.2.1. ETAP LIKWIDACJI 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie zakłada się likwidacji przedsięwzięcia. 
Gdyby do tego jednak doszło dla etapu likwidacji zidentyfikowano następujące czynniki 
generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na powierzchnię ziemi: 
4) awarie stosowanych maszyn i pojazdów; 
5) ścieki bytowe; 
6) odpady z rozbiórki i demontażu. 

AWARIE STOSOWANYCH MASZYN I POJAZDÓW 

W wyniku likwidacji przedsięwzięcia, teren zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego. W trakcie wykonywania prac demontażowych zagrożeniem dla jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych będą sytuacje awaryjne takie jak wyciek płynów 
eksploatacyjnych z pojazdów. Aby wyeliminować lub ograniczyć skutki tego typu awarii 
teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty umożliwiające neutralizację 
ewentualnych wycieków. Wykorzystywane na etapie likwidacji maszyny i pojazdy, na 
czas przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie. Samochody będą 
tankowane na stacji paliw, natomiast koparki i spychacze będą tankowane na 
utwardzonym terenie w obrębie zaplecza technicznego. Paliwo będzie dostarczane przez 
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wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiedni sprzęt do przewozu i bezpiecznego 
tankowania w terenie. Ponadto stosowana będzie stała kontrola stanu technicznego 
używanego sprzętu i pojazdów. W razie potrzeby konserwacja i naprawy stosowanego 
sprzętu będą wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub 
serwisach. 
 

ŚCIEKI BYTOWE 

 Na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie dochodziło do powstawania ścieków 
socjalno-bytowych. Ich ilość uzależniona będzie od liczby pracowników zatrudnionych do 
prac demontażowych. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych 
sanitariatach, usytułowanych na utwardzonym terenie. Sanitariaty opróżniane będą tylko 
przez specjalistyczne firmy. W związku z tym oceniono, że wytwarzane ścieki socjalno-
bytowe nie będą stanowiły zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

ODPADY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU  

Likwidacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wytwarzaniem typowych 
odpadów z grupy 17.  Wszystkie prace organizowane będą zgodnie z zasadami 
określonymi przez art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli tak, aby 
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów 
i ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wszystkie rodzaje wytworzonych 
odpadów będą zbierane selektywnie i magazynowane czasowo na wyznaczonym terenie 
w specjalnych pojemnikach, kontenerach lub sektorach. Odpady zostaną odpowiednio 
zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Wszystkie wytworzone 
odpady przekazane zostaną podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W związku z powyższym przewiduje się, iż na 
etapie likwidacji nie dojdzie do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych przez 
wytworzone odpady. 
 

6.2.2.2. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OSIĄGNIECIE CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH WYZNACZONYCH DLA JCWP 
Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” teren analizowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej 
części wód powierzchniowych (JCWP) – Stobnica do Łądzierza, oznaczonej kodem 
PLRW20001222644: 

� typ JCWP – 12, 
� status – silnie zmieniona część wód, 
� ocena stanu - zły, 
� ocena ryzyka nieosiągnięcia celów – zagrożona, 
� obszary chronione wymienione w zał. IV RDW: 

− obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

− części wód wyznaczone jako obszary wrażliwe na substancje biogenne, 
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− obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie 
lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (PK15 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy), 

� typ odstępstwa wynikający z art. 4 ust. 4 i 5 RDW – 4(4) - 1, 
� uzasadnienie odstępstwa – Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 

zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania 
przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie 
krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania 
oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych, 

� termin osiągniecia celów środowiskowych – 2021 r., 
� cel środowiskowy – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane czynniki oddziaływania, opisane szczegółowo 
w poprzednich rozdziałach, występujące na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia, dokonano ceny wpływu analizowanego przedsięwzięcia, w odniesieniu 
do poszczególnych elementów jakości wód: 

Czynnik 
oddziaływania 

Grupa 
wskaźników, na 
którą ma wpływ 

dany czynnik 
oddziaływania 

Ocena oddziaływań 

Prace w obrębie 
koryta potoku 
 

Biologiczne  
Fizykochemiczne 
Hydromorfologiczne 

Czynnik wystąpi tylko na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. Zakres oddziaływań 
ograniczony będzie do stosunkowo krótkiego 
odcinka Stobnicy, Pietrykówki i Dopływu 
spod góry Czarnej. Wpływ na elementy 
fizykochemiczne zostanie ograniczony do 
minimum dzięki odpowiedniej organizacji 
pracy. Zaplanowane prace w obrębie koryta 
będą miały wpływ na ilość i dynamikę 
przepływu, podłoże potoku i strukturę strefy 
nadbrzeżnej. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednio dobranych rozwiązań 
oddziaływania na elementy 
hydromorfologiczne zostaną 
zminimalizowane. Większość ze 
zidentyfikowanych oddziaływań będzie mieć 
charakter krótkotrwały, ograniczony do 
czasu wykonania prac. Właściwa organizacja 
oraz wykonanie prac w odpowiednim 
terminie ograniczy wpływ inwestycji na 
wskaźniki biologiczne.  
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Czynnik 
oddziaływania 

Grupa 
wskaźników, na 
którą ma wpływ 

dany czynnik 
oddziaływania 

Ocena oddziaływań 

[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 75-79 
Raportu] 

Odwadnianie 
wykopów 

Fizykochemiczne 
Hydromorfologiczne 

Czynnik wystąpi tylko na etapie realizacji  
i tylko w przypadku odprowadzania wód 
z odwadniania do wód płynących. 
Oddziaływanie na elementy fizykochemiczne 
zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu 
mobilnych urządzeń oczyszczających wody 
odwodnieniowe z zawiesiny. Zrzut wód z 
odwadniania do potoku może mieć wpływ na 
wielkość przepływów. Oddziaływanie nie 
będzie mieć istotnego wpływu i   ograniczone 
będzie do czasu prowadzenia prac ziemnych. 
[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 74 Raportu] 

Odprowadzanie 
ścieków 
oczyszczonych do 
Pietrykówki 

Biologiczne 
Fizykochemiczne 
Hydromorfologiczne 
Chemiczne 

Czynnik wystąpi tylko na etapie użytkowania 
przedsięwzięcia. Przeprowadzone analizy 
wykazują, iż ten czynnik będzie miał wpływ 
na takie wskaźniki fizykochemiczne jak: BZT5, 
ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot i fosfor 
ogólny. Zasięg oddziaływania ograniczony 
będzie do odcinka Pietrykówki i Stobnicy, tj. 
od miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do 
ujścia Pietrykówki do Stobnicy. W 
perspektywie długoterminowej realizacja 
oczyszczalni Brzozów-jakla Wielka przyczyni 
się do poprawy stanu JCWP. Wpływ czynnika 
na ilość i dynamikę przepływu nie będzie 
znaczący (w razie konieczności 
oddziaływanie zostanie ograniczone poprzez 
realizację zbiornika retencyjnego ścieków 
oczyszczonych). Odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika nie będzie 
w sposób znaczący wpływać na warunki 
bytowania fitobentosu, makrofitów, 
makrobezkręgowców i ichtiofauny. 
Projektowana oczyszczalnia umożliwi 
wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie 
ilości substancji priorytetowych i innych 
zanieczyszczeń mających wpływ na stan 
chemiczny JCWP. 
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Czynnik 
oddziaływania 

Grupa 
wskaźników, na 
którą ma wpływ 

dany czynnik 
oddziaływania 

Ocena oddziaływań 

[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 82-90 
Raportu]. 

Ścieki bytowe Biologiczne 
Fizykochemiczne 
 

Czynnik wystąpi na etapie realizacji, 
użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia. 
Oddziaływanie tego czynnika zostało 
wyeliminowane dzięki zastosowaniu 
odpowiednio dobranych rozwiązań 
chroniących środowisko. 
[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 73, 80,91 
Raportu] 

Sytuacje awaryjne, 
prace 
konserwacyjne i 
remontowe, 

Chemiczne Czynnik wystąpi na etapie realizacji, 
użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia. 
Oddziaływanie tego czynnika zostało 
wyeliminowane dzięki zastosowaniu 
odpowiednio dobranych rozwiązań 
chroniących środowisko.  
[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 74, 81, 90 
Raportu] 

Odpady Fizykochemiczne 
Chemiczne 

Czynnik wystąpi na etapie realizacji, 
użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia. 
Oddziaływanie tego czynnika zostało 
wyeliminowane dzięki zastosowaniu 
odpowiednio dobranych rozwiązań 
chroniących środowisko. 
[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 75, 81, 91 
Raportu] 

Wody opadowo-
roztopowe 

Fizykochemiczne 
Chemiczne 

Czynnik wystąpi na etapie użytkowania 
przedsięwzięcia. Oddziaływanie tego 
czynnika zostało wyeliminowane dzięki 
zastosowaniu odpowiednio dobranych 
rozwiązań chroniących środowisko.  
[wpływ tego czynnika oddziaływania 
omówiono szczegółowo na str. 81 Raportu] 

 
Podsumowując należy stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na 
elementy stanu biologicznego, fizykochemicznego, hydromorfologicznego i chemicznego 
wód JCWP, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód 
powierzchniowych. Poniżej zestawiono planowane rozwiązania eliminujące lub 
ograniczające niekorzystne oddziaływania na wody powierzchniowe: 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Sytuacje awaryjne, prace 
konserwacyjne i remontowe 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego 
i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty 
umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa 
zlokalizowana zostanie na utwardzonym i szczelnym 
terenie 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw 
w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie 

− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane 
na etapie budowy i likwidacji będą tankowane na stacji 
paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku 
tankowania ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji 
wykorzystywana będzie szczelna misa podkładana po 
korek wlewu 

− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji 
i likwidacji sprzętu będą wykonywane poza terenem 
inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie 
materiałów budowlanych przed czynnikami 
atmosferycznymi 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne 
poszczególnych elementów instalacji 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków 
i kompostowania przez wykwalifikowanych 
pracowników 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia 
z pracy poszczególnych urządzeń czy elementów 
instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania 
ścieków będzie zapewniona poprzez wykonanie 
instalacji tymczasowych na czas naprawy lub remontu 

Ścieki  − pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji 
przedsięwzięcia będą korzystać z przenośnych urządzeń 
sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym terenie, 
w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty 
będą opróżniane tylko przez specjalistyczne firmy, 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  
odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące ścieki, osady lub odcieki 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji 
wewnętrznej 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące lub przesyłające ścieki, 
osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji 
zostaną wykonane jako szczelne o nawierzchni 
betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od 
strony gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi 
wydostanie się wód opadowych z placów, lub 
jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki 
z działalności technologicznej na terenie inwestycji 
zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną 
do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 

Odpady  − na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji 
prowadzona będzie selektywna zbiórka 
wytworzonych odpadów  

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK 
magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach 
lub sektorach odpowiednio dostosowanych do 
rodzaju odpadów i zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych 

− odpady przekazywane będą podmiotom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Wody opadowo-roztopowe − wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
szczelnych (tzw. zanieczyszczonych) na terenie 
inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych 
jako szczelnych 

− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą 
betonowych krawężników 

Odwadnianie wykopów − przed odprowadzeniem wód z odwadniania do wód 
płynących, zostaną one oczyszczone z nadmiernej ilości 
zawiesiny za pomocą mobilnych urządzeń 

− zrzut wód z odwadniania do wód płynących będzie 
odbywał się sukcesywni tak, aby różnice wyniosły nie 
więcej niż 15% przepływu średniego potoku 

− harmonogram zostanie ułożony tak, aby prace ziemne 
wykonywane były w porze suchej 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Prace w obrębie koryta 
potoku 

− prace zostaną wykonane tak, aby nie zakłócić stosunków 
wodnych 

− prace wykonane zostaną w porze letniej, przy nikim 
poziomie wód w korycie 

− prace wykonywane sprzętem odbywać się będą z brzegu 
koryta 

− w przypadku silnego wzrostu zawiesiny prace zostaną 
wstrzymane do czasu ustania zmętnienia wody 

− wycinka drzew i krzewów stanowiących obudowę 
biologiczną cieku zostanie ograniczona do minimum 

− prace zostaną wykonane poza okresem rozrodu ryb 

− w miarę możliwości do wykonania umocnień 
wykorzystane zostaną materiały naturalne 

Odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków do 
Pietrykówki 

− oczyszczone ścieki spełniać będą wymagane prawem 
normy 

− w razie konieczności wykonany zostanie zbiornik 
retencyjny ścieków oczyszczonych umożliwiający 
w okresach wysokich przepływów ścieków ich 
retencjonowanie i sukcesywne odprowadzanie do 
odbiornika 

− prowadzona będzie stała kontrola przebiegu procesu 
oczyszczania ścieków 

− prowadzony będzie stały monitoring ilości i jakości 
ścieków 

− prowadzony będzie monitoring jakości wód w 
odbiorniku 

 
 
W związku z powyższym oceniono, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie 

stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCWP 
Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644. 

Przewiduje się, że w perspektywie długoterminowej, realizacja oczyszczalni 
ścieków będzie mieć pozytywny wpływ na stan jakości wód i osiągniecie celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWP Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644. 
Podstawowym mechanizmem pozytywnego oddziaływania na stan wód będzie 
ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Nowa oczyszczalnia 
Brzozów-Jakla Wielka wybudowana zostanie z zastosowaniem nowszych, 
bezpieczniejszych i bardziej efektywnych technologii, a jej oddanie do użytku wiązać się 
będzie z podłączeniem do kanalizacji nieruchomości dotychczas niepodłączonych 
z terenu aglomeracji. Jednocześnie realizacja omawianego przedsięwzięcia umożliwi 
wyłączenie z użytkowania oczyszczalni Brzozów-Borkówka o niedostatecznej 
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skuteczności i przepustowości. Przewiduje się, że realizacja inwestycji przyczyni się także 
do zmniejszenia liczby przypadków niekontrolowanych czy wręcz nielegalnych zrzutów 
ścieków do wód lub do ziemi, co również przyczyni się do zmniejszania ogólnego ładunku 
zanieczyszczeń ostatecznie trafiających do JCWP Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644.  

Biorąc pod uwagę fakt, że osiągniecie celów środowiskowych przez JCWP Stobnica 
do Łądzierza PLRW20001222644 jest zagrożone m.in. ze względu na bark rozwiązań 
technicznych to realizacja projektowanej oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka jest 
wręcz niezbędna, aby możliwe było osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego 
i dobrego stanu chemicznego przez JCWP. 

 

6.2.2.3. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH WYZNACZONYCH DLA JCWPD 

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej 
części wód podziemnych (JCWPd) nr 152, o kodzie PLGW2000152. Stan ilościowy                         
i chemiczny JCWPd nr 152 oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych dla 
wymienionej części wód podziemnych nie jest zagrożone. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych 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. 
Zatem dla wymienionej jednolitej części wód podziemnych nr 152 celem 

środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód 
podziemnych.  

Przy analizie wpływu przedsięwzięcia na JCWPd wzięto pod uwagę możliwy 
wpływ zidentyfikowanych czynników oddziaływania na: 

� możliwość obniżenia/podwyższenia położenia zwierciadła wód podziemnych – 
brak oddziaływania; 

� zmianę kierunku przepływu wód podziemnych – brak oddziaływania; 
� zmianę poziomu wód gruntowych – w przypadku konieczności wykonania 

odwodnienia wykopów, może dojść do niewielkich zmian w poziomie wód 
gruntowych. Oddziaływania te będą miały jednak niewielki zasięg i organiczny 
tylko do czasu budowy; 

� zmianę parametrów fizykochemicznych wód podziemnych - do pogorszenia 
wskaźników fizykochemicznych jakości wód podziemnych może dojść tylko 
i wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii. W ramach inwestycji 
zastosowanych zostanie  szereg rozwiązań mających na celu eliminację lub 
znaczne ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii prowadzącej do 
skażenia wód podziemnych. Ponadto stan wód podziemnych będzie 
monitorowany w piezometrach. 

� obniżenie rezerw zasobów wód podziemnych w kwestii zasobów dyspozycyjnych 
i perspektywicznych – brak oddziaływania, na etapie eksploatacji 
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wykorzystywana będzie woda wodociągową, w ilościach niezbędnych do 
prowadzenia działalności. Ilość zużywanej wody wodociągowej zostanie znacznie 
ograniczona dzięki wykorzystaniu wody technologicznej. Źródłem wody 
technologicznej będą ścieki oczyszczone. Zatem analizowane przedsięwzięcie nie 
będzie zużywać znaczących ilości wody mogących wpłynąć na obniżenie rezerw 
zasobów wód podziemnych. 

 W związku z powyższym ocenia się, że analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
na pogarszanie stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, a także nie zagrozi 
osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd Nr 152 czyli utrzymania 
dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Poniżej zestawiono 
planowane rozwiązania eliminujące lub ograniczające niekorzystne oddziaływania na 
wody podziemne: 
 

Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Sytuacje awaryjne, prace 
konserwacyjne i remontowe 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego 
i przeglądy stosowanych maszyn i urządzeń 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty 
umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa 
zlokalizowana zostanie na utwardzonym i szczelnym 
terenie 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw 
w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym terenie 

− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane 
na etapie budowy i likwidacji będą tankowane na stacji 
paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku 
tankowania ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji 
wykorzystywana będzie szczelna misa podkładana po 
korek wlewu 

− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji 
i likwidacji sprzętu będą wykonywane poza terenem 
inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie 
materiałów budowlanych przed czynnikami 
atmosferycznymi 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne 
poszczególnych elementów instalacji 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków 
i kompostowania przez wykwalifikowanych 
pracowników 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia 
z pracy poszczególnych urządzeń czy elementów 
instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

ścieków będzie zapewniona poprzez wykonanie 
instalacji tymczasowych na czas naprawy lub remontu 

Ścieki  − pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji 
przedsięwzięcia będą korzystać z przenośnych urządzeń 
sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym terenie, 
w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty 
będą opróżniane tylko przez specjalistyczne firmy, 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  
odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące ścieki, osady lub odcieki 
będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji 
wewnętrznej 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostowni gromadzące lub przesyłające ścieki, 
osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji 
zostaną wykonane jako szczelne o nawierzchni 
betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od 
strony gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi 
wydostanie się wód opadowych z placów, lub 
jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki 
z działalności technologicznej na terenie inwestycji 
zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną 
do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 

Odpady  − na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji prowadzona 
będzie selektywna zbiórka wytworzonych odpadów  

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK 
magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach lub 
sektorach odpowiednio dostosowanych do rodzaju 
odpadów i zabezpieczonych przed wpływem czynników 
atmosferycznych 

− odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów 

Wody opadowo-roztopowe − wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
szczelnych (tzw. zanieczyszczonych) na terenie 
inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na wody 
powierzchniowe 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych 
jako szczelnych 

− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą 
betonowych krawężników 

Prace ziemne − wykonanie przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami 
i rowami metodą bezwykopową 

− wykonanie próby szczelności kolektora tłocznego przed 
oddaniem do użytkowania 

− w przypadku przerwania sieci drenarskiej, wykonany 
zostanie drenaż opaskowy z podłączeniem przerwanych 
rurociągów zachowując średnicę wewnętrzna i spadek, 
połączenia zabezpieczone zostaną przed zamuleniem 

Zużycie wody na cele socjalne 
i technologiczne 

− aby ograniczyć zużycie wody z wodociągu (zasilanego 
z ujęcia wód podziemnych Brzozów-jakla Wielka) 
źródłem wody technologicznej będą ścieki oczyszczone 

 
Przewiduje się, że w perspektywie długoterminowej, realizacja wysokosprawnej 

oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla Wielka będzie mieć pozytywny wpływ na stan wód 
podziemnych.  W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zbiorniki bezodpływowe w złym stanie 
technicznym bardzo często są źródłem zanieczyszczeń przenikających do wód 
gruntowych. Budowa projektowanej oczyszczalni wiązać się będzie z podłączeniem do 
kanalizacji nieruchomości dotychczas niepodłączonych z terenu aglomeracji, co umożliwi 
likwidację zbiorników bezodpływowych. Przewiduje się, że realizacja inwestycji 
przyczyni się także do zmniejszenia liczba przypadków niekontrolowanych czy wręcz 
nielegalnych zrzutów ścieków do ziemi, co również przyczyni się do zmniejszania 
ogólnego ładunku zanieczyszczeń przenikających do JCWPd Nr 152. 

 

6.2.3. OCENA WPŁYWU NA ZAGROŻENIE POWODZIOWE  

Zgodnie z wymogami art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268 ze zm.) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
zabrania się jedynie:  

a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 
substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,  
b) lokalizowania nowych cmentarzy. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie łamać ww. zakazów. Według prawa 
obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia 
przed powodzią, projekt decyzji o lokalizacji omawianej inwestycji zostanie uzgodniony 
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z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu 
położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia panuje się zastosowanie 
następujących rozwiązań: 

� prace budowlane i związane z likwidacją oczyszczalni Brzozów-Borkówka 
prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego, 

� w miarę możliwości zaplecze techniczne lokalizowane będzie na terenach 
niezagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, 

� zorganizowana zostanie bezpośrednia łączność z Instytutem Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody oraz 
informacji dotyczących zmiany stanów wód,  

� opracowany zostanie plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót, 
określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji sprzętu 
i zabezpieczenia innych urządzeń, a wystąpieniem określonej sytuacji hydo-
meteorologicznej, 

� teren robót po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 W związku z powyższym można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie 

będzie miało wpływu na zagrożenie powodziowe. Przyjęte rozwiązania techniczne                     
i organizacyjne zabezpieczają w skuteczny sposób projektowane obiekty przed zalaniem 
wodami powodziowymi a jednocześnie umożliwiają ograniczenie strat wywołanych 
powodzią. 

 

6.2.4. OCENA WPŁYWU NA WARUNKI PRACY UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ 

I PODZIEMNEJ 

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami stref ochronnych ujęć 
wody powierzchniowej. Najbliżej usytuowane brzegowe ujęcie wód powierzchniowych 
znajduje się w odległości około 500 m od granic przedsięwzięcia. Ujęcie to ujmuje wody 
z Dopływu spod góry Czarnej, stanowiącego dopływ Pietrykówki. Ponieważ 
projektowany kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone znajduje się poniżej ujęcia nie 
ma możliwości aby omawiane przedsięwzięcia miało negatywny wpływ jakość 
ujmowanych wód powierzchniowych.  

Na odcinku od ujścia Pietrykówki do Stodnicy - do ujścia Stobnicy do Wisłoka brak 
jest komunalnych ujęć wody powierzchniowej. Zakres oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia ograniczał się będzie do odcinka potoku Pietrykówka pomiędzy 
miejscem zrzutu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka a ujęciem 
Pietrykówki do Stobnicy. W związku z tym nie ma możliwości aby analizowana inwestycja 
miała negatywny wpływ na jakość wód ujmowanych z Wisłoka.  

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia znajdują się studnie 
głębinowe, służące obecnie jako studnie zaopatrujące Stację uzdatniania wody 
przeznaczonej do spożycia dla miasta Brzozowa. Studnia S-25 znajduje się w pobliżu 
planowanego budynku socjalno-administracyjnego oczyszczalni ścieków, w odległości 
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zachowującej ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 5,2 m. Studnia ta 
jest studnią nieczynną, która w ramach realizacji inwestycji zostanie oczyszczona, 
uruchomiona, włączona do instalacji wody i p.poż. (ewentualnie również do sieci wody  
technologicznej) i będzie służyła jako studnia głębinowa wody używanej do uzupełniania 
wody do celów p.pożarowych w zbiorniku wody pożarowej PSZOK oraz ewentualnie do 
celów technologicznych. Woda ze studni S-25 docelowo nie będzie przeznaczona na cele 
spożywcze a jedynie p.pożarowe. Studnia S-26 znajduje się w odległości ok. 137 m od 
obiektów oczyszczalni ścieków oraz ok. 60 m od obiektów PSZOK, posiada strefę ochrony 
bezpośredniej o promieniu 5,2 m. Studnia ta pozostanie w użytkowaniu dotychczasowym, 
a odległość od planowanych obiektów zabezpiecza ją całkowicie przed jakimkolwiek 
oddziaływaniem planowanych obiektów na jakość pozyskiwanych z niej wód. Dodatkowo 
ukształtowanie terenu, spadek terenu od studni w kierunku planowanej inwestycji 
uniemożliwia niekontrolowany napływ ewentualnych zanieczyszczeń, jakie mogłyby 
teoretycznie wydostać się z obiektów technologicznych oczyszczalni. Dla ww. studni nie 
ustanowiono strefy ochrony pośredniej.  Położenie studni w stosunku do planowanych 
obiektów pozwala również na określenie spadku zwierciadła wód gruntowych na 
kierunku od studni do oczyszczalni, a dalej w kierunku potoku Pietrykówka, zatem 
w wypadku ewentualnego zanieczyszczenia wód gruntowych spadek terenu uniemożliwi 
przedostanie się zanieczyszczeń w rejon funkcjonujących studni. Ponadto na etapie 
projektowym wytypowane zostaną miejsca, gdzie założone zostaną piezometry 
kontrolne, pozwalające na badanie przez Użytkownika – PGK, wpływu inwestycji na 
jakość wód gruntowych w trakcie funkcjonowania inwestycji, co pozwoli na wczesne 
wykrycie sytuacji alarmowych. Ponadto aby chronić ujęcie wód, w ramach inwestycji 
zaplanowano, iż: 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące ścieki, 
osady lub odcieki będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji wewnętrznej 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące lub 
przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny. 

Ze względu na fakt, iż część terenu przedsięwzięcia znajduje się w obszarze zasilania 
ujęcia wód, aby wyeliminować możliwość spływu wód opadowo-roztopowych podjęto 
decyzję o zastosowaniu następujących rozwiązań: 

− wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− wykonanie dróg, placów manewrowych i technologicznych jako szczelnych; 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji zostaną wykonane jako 
szczelne o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od strony 
gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi wydostanie się wód opadowych z placów, 
lub jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu. 

Ze względu na ukształtowanie terenu, kierunek spływu wód podziemnych oraz 
przyjęte rozwiązania, nie przewiduje się możliwości skażenia wód ujęcia Brzozów-Jakla 
Wielka na etapie realizacji i użytkowania analizowanego przedsięwzięcia, nawet 
w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.   
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6.3.  ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA  

6.3.1. ETAP REALIZACJI 

Na etapie realizacji omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące 
czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na stan aerosanitarny: 
1) spalanie paliw w silnikach maszyn budowalnych i pojazdów; 
2) transport materiałów sypkich. 

SPALANIE PALIW W SILNIKACH MASZYN BUDOWALNYCH I POJAZDÓW 

W trakcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia może wystąpić okresowe 
pogorszenie jakości powietrza, w wyniku spalania paliw w pojazdach transportujących 
oraz wykorzystywanych maszynach i urządzeniach budowlanych. Szacunkową emisję na 
etapie realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w poniższej tabeli. Wykorzystywane 
będą pojazdy i sprzęt w dobrym stanie technicznym (prowadzony będzie stały 
monitoring stanu technicznego). W trakcie przerw w pracy silniki pojazdów oraz 
wykorzystywany sprzęt będzie wyłączany.  Ponadto część prac wykonana zostanie 
ręcznie. Harmonogram prac zostanie tak ułożony, aby maksymalnie skrócić czas trwania 
etapu budowy. 

 

Tabela 14. Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia 
Nazwa źródła 

emisji 
Ilość 
[szt.] 

Zużycie 
godzinowe 

paliwa 
[kg/h] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Substancja 
zanieczysz-

czająca 

Wskaźnik 
emisji 
[g/kg] 

Emisja 
[kg/h] 

Emisja 
[Mg/rok] 

Koparka 1 10 100 SO2 6 0,0900 0,0090 
NO2 50 0,7500 0,0750 
CO 20 0,3000 0,0300 

ww. arom 2,5 0,0375 0,0038 
ww. alifat 5,5 0,0825 0,0083 
pył PM10 4 0,0600 0,0060 
pył PM2,5 3 0,0450 0,0045 

Spycharka 1 10 100 SO2 6 0,0900 0,0090 
NO2 50 0,7500 0,0750 
CO 20 0,3000 0,0300 

ww. arom 2,5 0,0375 0,0038 
ww. alifat 5,5 0,0825 0,0083 
pył PM10 4 0,0600 0,0060 
pył PM2,5 3 0,0450 0,0045 

Ładowarka 1 15 100 SO2 6 0,0900 0,0090 
NO2 50 0,7500 0,0750 
CO 20 0,3000 0,0300 

ww. arom 2,5 0,0375 0,0038 
ww. alifat 5,5 0,0825 0,0083 
pył PM10 4 0,0600 0,0060 
pył PM2,5 3 0,0450 0,0045 

Dźwig 1 15 50 SO2 6 0,0900 0,0045 
NO2 66 0,9900 0,0495 
CO 37 0,5550 0,0278 

ww. arom 3,5 0,0525 0,0026 
ww. alifat 8,5 0,1275 0,0064 
pył PM10 4,3 0,0645 0,0032 
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Nazwa źródła 
emisji 

Ilość 
[szt.] 

Zużycie 
godzinowe 

paliwa 
[kg/h] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Substancja 
zanieczysz-

czająca 

Wskaźnik 
emisji 
[g/kg] 

Emisja 
[kg/h] 

Emisja 
[Mg/rok] 

pył PM2,5 3 0,0450 0,0023 
Zagęszczarka 
podłoża 

2 10 100 SO2 6 0,0600 0,0060 
NO2 50 0,5000 0,0500 
CO 20 0,2000 0,0200 

ww. arom 2,5 0,0250 0,0025 
ww. alifat 5,5 0,0550 0,0055 
pył PM10 4 0,0400 0,0040 
pył PM2,5 3 0,0300 0,0030 

Pojazdy 
ciężarowe 

20 1,2 50 SO2 6,0 0,1440 0,0072 
NO2 66,0 1,5840 0,0792 
CO 37,0 0,8880 0,0444 

ww. arom 3,5 0,0840 0,0042 
ww. alifat 8,5 0,2040 0,0102 

pył PM10 4,3 0,1032 0,0052 
pył PM2,5 3,0 0,0720 0,0036 

Pojazdy 
osobowe 

30 0,4 10 SO2 2,0 0,0240 0,0002 
NO2 4,0 0,0480 0,0005 
CO 16,0 0,1920 0,0019 

ww. arom 0,6 0,0072 0,0001 
ww. alifat 1,5 0,0180 0,0002 
pył PM10 4,0 0,0480 0,0005 
pył PM2,5 3,0 0,0360 0,0004 

 

TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH  

Do emisji pyłów na etapie realizacji może dochodzić w trakcie przewozu sypkich 
materiałów budowlanych oraz w trakcie wietrznej pogody przez rozpylanie z hałd 
sypkich materiałów budowlanych oraz pryzm ziemi. Aby ograniczyć tego rodzaju 
oddziaływania transport materiałów sypkich odbywał się będzie wywrotkami 
wyposażonymi w opończe (plandeki) ograniczające pylenie. Ponadto ziemia z wykopów 
i materiały sypkie składowane będą w pryzmach i hałdach o jak najmniejszej wysokości. 
Podczas utrzymywania się długotrwałych okresów bezdeszczowej pogody stosowane 
będzie zraszanie hałd materiałów budowlanych, co ograniczy zjawisko pylenia. 
Stosowane będą gotowe mieszanki betonu (przygotowywane w wytwórniach betonu) 
dowożone za pomocą tzw. samochodów ,,gruszek”, dzięki czemu zostanie wyeliminowane 
pylenie podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy. 

 
6.3.2. ETAP UŻYTKOWANIA 

Na etapie użytkowania omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano 
następujące czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na stan 
aerosanitarny: 
1) emisja ze źródeł grzewczych; 
2) emisja z instalacji oczyszczania ścieków i kompostowania; 
3) spalanie paliw w silnikach maszyn i pojazdów. 
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W załączniku nr 12 do Raportu znajduje się szczegółowa analiza oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza. Poniżej natomiast 
scharakteryzowano zidentyfikowane czynniki oddziaływania. 
 
EMISJA ZE ŹRÓDEŁ GRZEWCZYCH 

Do ogrzewania projektowanych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i PSZOK 
zaplanowano zastosowanie: 
1) gazowego kotła kondensacyjnego o znamionowej mocy cieplnej 43-130 kW (np. 

VITOCROSSAL 200 (typ CM2C) – Dane techniczne kotła znajdują się w załączniku 
nr 12 do Raportu), usytuowanego na terenie oczyszczalni ścieków w obiekcie OB.30.; 

2) gazowego kotła kondensacyjnego  o znamionowej mocy cieplnej 8,0-32,1 kW 
(np. VITODENS 100-W (typ B1HC) – Dane techniczne kotła znajdują się w załączniku 
nr 12 do Raportu) wraz z zasobnikiem c.w.u. umieszczonym pod kotłem, kocioł 
usytuowany na terenie PSZOK w obiekcie OB.P-1. 

 W okresie zimowym kotły użytkowane będą do ogrzewania obiektów 
i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej (praca 24h/d) zaś w okresie letnim tylko do c.w.u. 
(praca 2h/d). 

Zanieczyszczenia powstające w trakcie spalania gazów w  odprowadzane będą 
poprzez: 

− komin o wysokości min. 7,5 m, średnicy max. 160 mm, pionowy, zadaszony (emitor 
E3) – w przypadku kotła w obiekcie OB.30.; 

− komin o wysokości min. 7,0 m, średnicy max. 60 mm, pionowy, zadaszony (emitor E6) 
– w przypadku kotła w obiekcie OB.P-1. 

W wyniku spalania gazu ziemnego w projektowanych kotłach dochodzić będzie do 
emisji takich zanieczyszczeń jak: tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek 
węgla, pyły.  
 
Tabela 15. Zestawienie emitorów ze źródeł grzewczych 

Oznaczenie 
emitora 

Nazwa emitora Zużycie gazu 
[m3/h] 

Czas pracy 
emitora 

Parametry wylotu emitora Urządzenia 
redukujące 

emisję 
E3 Kocioł OB.30 4,7 - 14,2 Sezon 

zimowy 
24h/d 

Sezon letni 
2h/d 

wysokość min. 7,5 m 
 średnica max. 160 mm 

pionowy 
zadaszony 

Brak 

E6 Kocioł OB.P-1 3,86 Sezon 
zimowy 
24h/d 

Sezon letni 
2h/d 

wysokość min. 7,0 m 
 średnica max. 60 mm 

pionowy 
zadaszony 

Brak 

 
 
EMISJA Z INSTALACJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I KOMPOSTOWANIA  

Poszczególne obiekty wchodzące w skład instalacji oczyszczania ścieków 
i kompostowni stanowić będą  źródła emisji niezorganizowanej i zorganizowanej. Może 
dochodzić przede wszystkim do emisji metanu, siarkowodoru, dwutlenku węgla, 
amoniaku i innych substancji. Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kompostowni będzie 
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powodować emisję zanieczyszczeń zapachowo czynnych w powietrzu atmosferycznym. 
Prawidłowy przebieg procesów technologicznych i prawidłowo prowadzona 
eksploatacja oczyszczalni ścieków i kompostowni nie będzie powodować uciążliwości 
odorowych dla otoczenie. Zastosowaną technologię oczyszczania ścieków i przeróbki 
osadów uznaje się za mało uciążliwą pod względem emisji odorów. W poniżej tabeli 
zestawiono informacje na temat planowanych do zastosowania rozwiązań mających na 
celu ograniczenie lub wyeliminowanie emisji substancji zapachowo czynnych. 
 
Tabela 16. Rodzaje emisji zanieczyszczeń do powietrza i sposoby zabezpieczenia  

w odniesieniu do poszczególnych obiektów technologicznych Oczyszczalni, 
Kompostowni i PSZOK 

 

Lp. Obiekt Rodzaj emisji 
Zabezpieczenia 
eliminujące lub 

ograniczające emisję 

OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. 
Stacja zlewcza ścieków 
dowożonych 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków surowych 
przywożonych wozami 
asenizacyjnymi. 

Zrzut ścieków dowożonych 
będzie odbywał się 
hermetyczną instalacją 
poprzez bezpośrednie 
połączenie wozu 
asenizacyjnego z instalacją 
punktu przyjęcia ścieków.  

2. 
Zbiornik uśredniający 
ścieków dowożonych 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków surowych  
zrzucanych do zbiornika. 

Zbiornik żelbetowy 
zamknięty, wyposażony w 
szczelne włazy 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100%  
neutralizacji w instalacji 
biofiltra 

3. 
Komora zbiorcza 
rozprężna ścieków z 
instalacji tłocznych 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków surowych z 
rurociągów tłocznych z 
poszczególnych zlewni 

Zbiornik zamknięty 
wyposażony  w szczelne 
włazy 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.29 – emitor E2 

4. Komora kraty rzadkiej 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków surowych  
cedzonych na  kracie 
rzadkiej 

Zbiornik zamknięty 
wyposażony  w szczelne 
włazy 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100 % 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra-OB.29 – emitor E2 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze skratek zgrubnych 

Szczelny kontener na skratki 
uniemożliwiający 
przedostanie się odorów na 
zewnątrz poza teren działki. 
Przesypywanie skratek 
wapnem palonym  dla 
dezynfekcji  zgromadzonych 
skratek. 
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5. 
Pompownia główna 
ścieków 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków surowych   

Zbiornik żelbetowy 
zamknięty, wyposażony 
w szczelne włazy 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.29 – emitor E2 

6. Komora zasuw 
Brak emisji – instalacja 
szczelna na połączenia 
kołnierzowe. 

Nie dotyczy 

7. 
Budynek oczyszczania 
mechanicznego/ hala 
dmuchaw 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków przepływających 
przez sitopiaskownik 

Zbiornik sitopiaskownika 
z hermetycznym 
przykryciem oraz odciągiem 
powietrza złowonnego do 
100% neutralizacji w 
instalacji biofiltra -OB.29 – 
emitor E2, dodatkowo cała 
instalacja zlokalizowana 
w budynku. 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze skratek wyseparowanych  
ze ścieków 

Instalacja szczelna 
wyposażona płuczkę 
skratek, która ma za zadanie 
wypłukanie części 
organicznych powodujących 
uciążliwość  zapachową. 
Magazynowanie 
wypłukanych skratek 
w szczelnym kontenerze 
z okresowym 
przesypywaniem  wapnem 
palonym (dezynfekcja). 

8. 

Zbiornik magazynowy 
tłuszczu 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących z 
gromadzonych okresowo 
tłuszczy 

Zbiornik szczelny 
z przykryciem 
zapobiegającym  
rozprzestrzenianiu się 
substancji złowonnych na 
zewnątrz 

9. 
Zbiornik retencyjny 
ścieków 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących z 
gromadzonych okresowo 
ścieków dla wyrównania 
nierównomierności 
dopływów. 

Zbiornik szczelny 
z przykryciem 
zapobiegającym  
rozprzestrzenianiu się 
substancji złowonnych. 
Zbiornik wyposażony 
w instalacje odciągu 
powietrza złowonnego do 
100% neutralizacji w 
instalacji biofiltr -OB.29 

10. 
Komora rozdziału na 
reaktory biologiczne 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków   

Zbiornik szczelny z 
przykryciem 
zapobiegającym 
wydostawaniu się substancji 
złowonnych na zewnątrz. 
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11. Reaktory biologiczne 

Brak emisji substancji 
złowonnych ze względu na 
napowietrzanie ścieków oraz 
recyrkulację osadu czynnego, 
który nie generuje w postaci 
napowietrzonej emisji 
substancji złowonnych 

Zbiorniki otwarte 
żelbetowe, zabezpieczone 
przed wyciekiem. 

12. 
Komora zbiorcza 
ścieków po reaktorach 
biologicznych  

Brak emisji substancji 
złowonnych 

Nie dotyczy 

13. Stacja dozowania PIX 
Brak emisji substancji 
złowonnych 

Nie dotyczy 

14. 
Komora rozdziału 
ścieków przed 
osadnikami wtórnymi 

Brak emisji substancji 
złowonnych 

Nie dotyczy 

15. Osadniki wtórne 

Brak emisji substancji 
odorowych ze względu na 
charakter napowietrzonej 
mieszaniny ścieków 
oczyszczonych i osadu 
czynnego.  

Nie dotyczy – zbiorniki 
żelbetowe otwarte 
zabezpieczone przed 
wyciekiem. 

16. 
Pompownia recyrkulacji 
zewnętrznej osadu i 
osadu nadmiernego. 

Emisja substancji 
złowonnych z osadu 
nadmiernego – osad 
napowietrzony, emisja 
ograniczona. 

Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.28  

17. 
Pompownia części 
pływających 

Brak emisji odorowej, 
komora żelbetowa 
zamknięta. 

Nie dotyczy 

18. 
Komora zbiorcza 
ścieków oczyszczonych 

Brak emisji Nie dotyczy. 

19. 
Pompownia wody 
technologicznej 

Brak emisji odorowej Nie dotyczy 

20. 
Komora pomiarowa 
ścieków oczyszczonych. 

Brak emisji uciążliwości  Komora żelbetowa 
wyposażona w układ 
pomiarowy ilości ścieków 
odpływających do 
odbiornika. 

21. Wylot do odbiornika Brak emisji Nie dotyczy. 

22. 
Komora zbiorcza osadu 
nadmiernego do 
zagęszczania. 

Emisja substancji 
odorowych, pochodzących z 
osadu nadmiernego w 
wypadku zbyt długiego 
przetrzymywania osadu w 
zbiorniku  

Szczelny zbiornik żelbetowy 
lub stalowy wyposażony w 
szczelne włazy, 
uniemożliwiający 
wydostanie się substancji 
odorowych na zewnątrz. 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.28  

23. 
Komory stabilizacji 
tlenowej osadu 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących z 
osadu nadmiernego 
nieustabilizowanego 

Szczelne zbiorniki 
żelbetowe lub stalowe  ze 
szczelnymi przekryciami, 
wyposażone w szczelne 
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ograniczona ze względu na 
intensywne napowietrzanie 
osadu 

włazy zapobiegające 
wydostawaniu się substancji 
złowonnych na zewnątrz 
zbiorników. 
Zbiorniki wyposażone 
w odciąg powietrza 
złowonnego do instalacji 
oczyszczania w biofiltrach 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.28  

24. 
Zbiornik buforowy osadu 
po stabilizacji 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących z 
odgazowywania osadu po 
stabilizacji tlenowej. 

Szczelny zbiornik żelbetowy 
lub stalowy wyposażony 
w szczelne włazy, 
uniemożliwiający 
wydostanie się substancji 
odorowych na zewnątrz. 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra.  

25. 

Budynek gospodarki 
osadowej / stacja 
zgęszczania osadu 
nadmiernego/ 
odwadniania osadu/ 
stacja dmuchaw do 
stabilizacji tlenowej 
osadu. 

Emisja powietrza 
złowonnego z instalacji 
zagęszczarki mechanicznej 
osadu nadmiernego 

Szczelne urządzenie 
(w całości w obudowie 
hermetycznej) zagęszczarki 
mechanicznej z króćcem 
odciągowym powietrza 
złowonnego do instalacji 
oczyszczania w biofiltrze 
Instalacja odciągu powietrza 
złowonnego do 100% 
neutralizacji w instalacji 
biofiltra -OB.28  

Emisja powietrza 
złowonnego z instalacji 
prasy taśmowej do 
odwadniania osadu 
ustabilizowanego, 
ograniczona do 
pomieszczenia prasy. 

Nie ma konieczności 
stosowania oczyszczania 
powietrza ze względu na 
niską emisję, nie 
wykraczającą poza obręb 
pomieszczenia prasy. 

26. 
Silos wapna do 
awaryjnej higienizacji 
osadu odwodnionego 

Emisja pyłów pochodzących 
ze zmagazynowanego w 
silosie wapna palonego 

Szczelny zbiornik stalowy 
zamknięty. 
 
Emisja w trakcie  
przeładunku ograniczona do 
95% poprzez filtr 
tkaninowy. 

27. 
Tymczasowy magazyn 
osadu odwodnionego 

Emisja substancji 
złowonnych ograniczona ze 
względu na ustabilizowanie 
osadu nadmiernego 
odwodnionego, nie wykracza 
poza teren działki 
oczyszczalni. 

Nie dotyczy 
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OBIEKTY KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

1. 
Tymczasowy plac / wiata 
przyjęć osadów 
ściekowych. 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących z 
tymczasowo i krótkotrwale 
zgromadzonych osadów 
ściekowych do 
kompostowania. Emisja 
ograniczona ze względu na 
ustabilizowany charakter 
osadów ściekowych. Możliwa 
emisja chwilowa w trakcie 
czynności przeładunkowych 
nie wykraczająca poza teren 
działki kompostowni 

Nie dotyczy 

2. 
Plac / wiata  przyjęć 
odpadów strukturalnych 

Brak emisji z odpadów 
strukturalnych ze względu 
na ich charakter – słoma, 
zrębki, odpady zielone 
 

Nie dotyczy 

3. Hala kompostowania 

Obiekt zamknięty, brak 
emisji ze strony 
dojrzewających pryzm 
kompostu, który jest już po 
procesie zasadniczego 
kompostowania;  emisja 
substancji złowonnych z 
pryzmy przygotowanej jako 
wsad do reaktora, nie 
wykraczająca poza teren hali 

Hala wyposażona w odciąg 
powietrza złowonnego do 
instalacji biofiltra 
kompostowni -OB.K-9.2 
W przypadku konieczności 
wejścia pracowników do 
hali (operatorzy ładowarki 
i  przesiewacza kompostu 
mają kabiny hermetyczne, 
filtrowane z węglem 
aktywnym), uruchamiana 
będzie wentylacja awaryjna 
za pomocą wentylatorów 
dachowych i wówczas może 
dochodzić do emisji 
substancji złowonnych 
przez te wentylatory (czas 
pracy wentylatora max. 
2h/d) 

4. 

Zbiornik ścieków 
technologicznych z 
terenu kompostowni i 
PSZOK wraz z 
pompownią 
technologiczną. 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków – odcieków z 
reaktorów. 

Szczelny zbiornik 
żelbetowy, stalowy lub 
z tworzywa, wyposażony w 
szczelne włazy 
zabezpieczające przed 
wydostaniem się substancji 
złowonnych na zewnątrz 
zbiornika. 

5. Krata koszowa 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze skratek wyseparowanych 
w ściekach odpływających z 
kompostowni 

Skratki gromadzone w 
szczelnym  kontenerze i na 
bieżąco usuwane do 
reaktorów kompostowania 
dla uniknięcia zagniwania. 
Emisja ograniczona do 
terenu działki kompostowni. 

6. 
Separator 
koalescencyjny 

Brak emisji  Nie dotyczy 
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7. 
Reaktory 
kompostowania  

Emisja substancji 
złowonnych z procesu 
intensywnego 
kompostowania. 

Proces prowadzony 
w zamkniętych reaktorach 
żelbetowych, 
uniemożliwiających 
wydostanie się substancji 
złowonnych poza obiekt 
reaktorów. 
Reaktory wyposażone 
w odciągi powietrza 
złowonnego z procesu 
kompostowania do instalacji 
oczyszczania powietrza 
w biofiltrze  -OB.K-9.1  

9. Wiata na kompost 

Brak emisji ze względu na 
zakończony proces 
kompostowania 
 

Nie dotyczy 

TŁOCZNIA/POMPOWNIA 

1. Tłocznia/pompownia 

Emisja substancji 
złowonnych pochodzących 
ze ścieków 

Obiekt wyposażony 
w odciągi powietrza 
złowonnego z procesu 
kompostowania do instalacji 
oczyszczania powietrza 
w biofiltrze  -OB.B-2  
Kominek odpowietrzający 
tłoczni ø 160 z wkładem 
węglowym  

 

Na terenie oczyszczalni zastosowana zostanie zieleń izolacyjna w postaci krzewów 
i drzew szybkorosnących o dużej masie zieleni. Przy projektowaniu zieleni uwzględniony 
zostanie kierunek wiatrów oraz lokalizacja zabudowy. 

Zastosowane zostaną  następujące typy biofiltrów do biologicznego oczyszczania 
powietrza: 
� Biofiltr (np. BIOROK) składający się z wentylatora, komory wypełnionej złożem 

biologicznym oraz komory sorbentu chemicznego na wylocie z urządzenia. 
Zanieczyszczone powietrze tłoczone będzie za pomocą wentylatora przez złoże typu 
lawa wulkaniczna zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. 
Zastosowanie tego typu wypełnienia gwarantuje praktycznie bezterminową trwałość 
nośnika oraz dużo wyższą sprawność w porównaniu ze standardowymi 
rozwiązaniami. Na złożu następować będzie sorpcja zanieczyszczeń oraz ich 
biodegradacja. W celu doczyszczenia powietrza do 100% redukcji nawet w przypadku 
występowania bardzo wysokich stężeń lub tzw. przekroczeń chwilowych, 
oczyszczone w biofiltrze powietrze przepływać będzie przez dodatkowe złoże 
sorpcyjne. Wszystkie wyżej wymienione podzespoły będą zblokowane w jednym 
kontenerze wykonanym z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na promienie 
UV. Złoże biologiczne oraz sorbent będą hermetycznie zamknięte, co uniezależnia 
proces od wpływu warunków atmosferycznych (mróz, śnieg, deszcz, susza). 
Wentylator umieszczony będzie w specjalnej obudowie dźwiękochłonnej. Takie 
wykonanie urządzania zapewniać będzie wymaganą wytrzymałość, odporność na 
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korozję i niską temperaturę zewnętrzną oraz nieuciążliwość dla otoczenia. Parametry 
prowadzonego procesu oczyszczania powietrza będą kontrolowane i sterowane 
automatycznie. 

� Biofiltr (np. Ecochimica) z płuczką to system uzdatniania powietrza. Powietrze 
wchodzące do biofiltra przemieszcza się w górę przez złoże (rozdrobniony materiał 
organiczny pokryty „warstwą biologiczną”, w której są obecne mikroorganizmy). 
W trakcie tego procesu zanieczyszczenia obecne w powietrzu są usuwane 
i metabolizowane. Zanieczyszczenia są przekształcane w parę wodną, dwutlenek 
węgla i biomasę poprzez utlenianie biologiczne. Poprzez zastosowanie odpowiednich 
materiałów (kompost, kora, zrębki itp.), złoże filtracyjne może być wykorzystywane 
kilka lat. Wilgotność złoża  utrzymywana jest dzięki płuczce, która nie tylko nasyca 
powietrze wchodzące do biofiltra (tworząc optymalne warunki), ale może być 
również używana jako etap obróbki wstępnej.  

Dane techniczne biofiltrów znajdują się na płycie CD, w załączniku nr 12 do Raportu. 

 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące emitorów z instalacji do 
oczyszczania ścieków oraz kompostowni: 
 
Tabela 17. Zestawienie emitorów z instalacji do oczyszczania ścieków oraz 

kompostowni 
Oznaczenie 

emitora 
Nazwa emitora Ilość 

wymieniane
go 

powietrza 

Czas pracy 
emitora 

Parametry wylotu 
emitora 

Skuteczność redukcji 
substancji złowonnych 

E1 Biofiltr OB.28  
(np. BIOROK1500) 

1500 m3/h  
 

24 h/d zlokalizowany na 
wysokości 2,15 m, 

ma kształt 
prostopadłościanu i 

jest zadaszony; w 
rzucie stanowi 

prostokąt, 
oczyszczone 

powietrze wydostaje 
się pionowymi 

szczelinami 
usytuowanymi na 

każdej ze ścian 
emitora; wysokość 
szczelin wynosi 85 

mm 

min. 96% 

E2 Biofiltr OB.29 
(np. BIOROK2500) 

2500 m3/h  
 

24 h/d zlokalizowany na 
wysokości 2,15 m, 

ma kształt 
prostopadłościanu i 

jest zadaszony; w 
rzucie stanowi 

prostokąt o 
wymiarach 1,10 × 

0,64 m, oczyszczone 
powietrze wydostaje 

się pionowymi 
szczelinami 

usytuowanymi na 
każdej ze ścian 

emitora; wysokość 
szczelin wynosi 85 

mm 

min. 96% 
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Oznaczenie 
emitora 

Nazwa emitora Ilość 
wymieniane

go 
powietrza 

Czas pracy 
emitora 

Parametry wylotu 
emitora 

Skuteczność redukcji 
substancji złowonnych 

E4 Biofiltr OB.K-9.1 6000 m3/h 24 h/d zlokalizowany na 
wysokości 2,15 m, 

ma kształt 
prostopadłościanu i 

jest zadaszony; w 
rzucie stanowi 

prostokąt, 
oczyszczone 

powietrze wydostaje 
się pionowymi 

szczelinami 
usytuowanymi na 

każdej ze ścian 
emitora; wysokość 
szczelin wynosi 85 

mm 

min. 96% 

E5 Biofiltr OB.K-9.2* 
 

100000 m3/h 
 

24 h/d 
 

Betonowy zbiornik o 
wymiarach max.: 

20 x 34,25 x 
wysokość 2.5 m 

Związki organiczne 98,90% 
Związki azotowe 97,90% 
Aldehydy 92 - 99,8% 
Kwasy organiczne 99,90% 
Merkaptany 92 - 95% 
Siarkowodór 98–100% 
Amoniak 92–95% 
Inne 91-99,8% 

E7 Biofiltr OB.B-2 
(np. BIOROK200) 

200 m3/h 24 h/d zlokalizowany na 
wysokości 2,15 m, 

ma kształt 
prostopadłościanu i 

jest zadaszony; w 
rzucie stanowi 

prostokąt, 
oczyszczone 

powietrze wydostaje 
się pionowymi 

szczelinami 
usytuowanymi na 

każdej ze ścian 
emitora; wysokość 
szczelin wynosi 85 

mm 

min. 96% 

E8 kominek 
odpowietrzający 
tłoczni 

- 24 h/d Średnica max. 160 
mm 

Wysokość  min. 2 m 

min. 99% 

H55 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

250000 m3/h 2h/d Średnica 400 mm - 

H56 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

H57 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

H58 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

H59 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

H60 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 
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Oznaczenie 
emitora 

Nazwa emitora Ilość 
wymieniane

go 
powietrza 

Czas pracy 
emitora 

Parametry wylotu 
emitora 

Skuteczność redukcji 
substancji złowonnych 

H61 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

H62 Wentylator 
wyciągowy na hali 
kompostownia 

2h/d Średnica 400 mm - 

* istnieje możliwość realizacji 2 biofitrów o max. przepływie powietrza  50000 m3/h każdy (do 
analizy zawartej w załączniku nr 12 przyjęto rozwiązanie mniej korzystne dla środowiska) 
 

W zestawieniu zawartym w powyższej tabeli nie uwzględniono następujących 
źródeł emisji zanieczyszczeń: 
1. Silos wapna - w trakcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków do niewielkiej emisji do 

powietrza będzie dochodziło podczas załadunku silosu na wapno. Załadunek wapna 
do silosu z cysterny samochodowej będzie realizowany raz w miesiącu, czas 
załadunku wyniesie od 40 min. do 1 godziny. Dodatkowo silos będzie wyposażony 
w standardowy filtr workowy umożliwiający dotrzymanie emisji pyłu za filtrem na 
poziomie 20 mg/m3. Ze względu na tak niską prognozowaną emisję, źródło to zostało 
pominięte. 

2. Agregat prądotwórczy - wykorzystywany będzie tylko i wyłączenie w trakcie przerw 
dostaw energii, co będzie zdarzać się sporadycznie (i trwać będzie max. kilka godzin). 
Ze względu na tak niską prognozowaną emisję, źródło to zostało pominięte. 

3. Rębak spalinowy na terenie PSZOK – wykorzystywany będzie sporadycznie i tylko 
w razie potrzeby. Ze względu na tak niską prognozowaną emisję, źródło to zostało 
pominięte. 

 
SPALANIE PALIW W SILNIKACH MASZYN I POJAZDÓW 

Emisja niezorganizowana będzie związana z poruszaniem pojazdów i maszyn po 
terenie oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK. Po terenie przedsięwzięcia poruszać 
się będą: 
1) Ładowarka kołowa – poruszać się będzie o wewnątrz hali dojrzewania kompotu i na 

zewnątrz hali (dowożenie osadu do hali dojrzewania), 
2) Przerzucarka kompostu – poruszać się będzie tylko wewnątrz hali dojrzewania 

kompotu, 
3) Przesiewacz kompostu – poruszać się będzie tylko wewnątrz hali dojrzewania 

kompotu, 
4) Ładowarka teleskopowa - poruszać się będzie o wewnątrz hali dojrzewania kompotu 

i na zewnątrz hali – służyć będzie do rozładunku dostarczonej samochodami słomy 
w belach i układania tych bel pod wiatą OB. K-2 oraz dowożenia jej do hali dojrzewania 
kompostu, gdzie mieszana jest z osadem) 

5) Samochody ciężarowe (max. 10 szt./d) – poruszać się będą po wyznaczonych drogach 
wewnętrznych placach, dostarczać będą m.in. słomę i osady do kompostowni, mączkę 
wapienną, odpady do PSZOK, odbierać będą m.in. wyprodukowany nawóz naturalny, 
odpady z PSZOK, itp.  
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6) Samochody osobowe (max. 20 sz./d) – nalężące do pracowników oczyszczalni, 
kompostowni i PSZOK oraz należące do mieszkańców dowożących odpady do PSZOK. 
 

6.3.3. ETAP LIKWIDACJI 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie zakłada się likwidacji przedsięwzięcia. 
Gdyby do tego jednak doszło dla etapu likwidacji zidentyfikowano następujące czynniki 
generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na powierzchnię ziemi: 
spalanie paliw w silnikach maszyn, urządzeń i pojazdów. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza 
będą maszyny i urządzenia budowlane oraz pojazdy transportowe. Emisja zanieczyszczeń 
do powietrza podczas prac demontażowych będzie pochodziła ze spalania paliw, głównie 
oleju napędowego, w środkach transportu. Oddziaływania na jakość powietrza związane 
z etapem likwidacji będą miały charakter, skalę i zasięg zbliżoną do oddziaływań 
występujących na etapie realizacji. Przy czym zakłada się, że etap likwidacji będzie 
znacznie krótszy niż etap budowy.                        

 

6.3.4. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POWIETRZE 

Analizując rodzaje zagrożeń oraz zastosowane środki zapobiegające ich 
powstawaniu lub ograniczające oddziaływania, można stwierdzić, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań mogących znacząco wpłynąć na stan 
aerosanitarny. Emisja zanieczyszczeń na etapie realizacji i likwidacji nie będzie mieć 
znaczącego wpływu na stan powietrza i ustanie wraz z zakończeniem prac. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy oceniono, że emisja zanieczyszczeń pochodząca od pracy źródeł 
emisji funkcjonujących na terenie planowanego przedsięwzięcia, spełniać będzie 
obowiązujące normy w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031) i nie będzie powodować 
przekraczania dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu w całym zakresie oddziaływania. Ponadto stwierdzono, iż projektowane 
instalacje nie będą znaczącym źródłem emisji odorów. Poniżej zestawiono planowane 
rozwiązania eliminujące lub ograniczające niekorzystne oddziaływania: 
 

Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powietrze 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Spalanie paliw w silnikach 
maszyn, urządzeń, pojazdów 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego 
i przeglądy stosowanych maszyn, urządzeń, pojazdów 

− wyłączanie silników podczas postoju bądź rozładunku 

Transport materiałów sypkich − stosowane będą gotowe mieszanki betonu 
(przygotowywane w wytwórniach betonu) dowożone za 
pomocą tzw. samochodów ,,gruszek” 

− transport materiałów sypkich odbywał się będzie 
wywrotkami wyposażonymi w opończe (plandeki) 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powietrze 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

− podczas utrzymywania się długotrwałych okresów 
bezdeszczowej pogody stosowane będzie zraszanie hałd 
materiałów budowlanych 

Emisja ze źródeł grzewczych − wykorzystanie do ogrzewania gazu ziemnego 

− zastosowanie materiałów o odpowiednio dobranej 
izolacyjności cieplnej 

Emisja z instalacji 
oczyszczania ścieków 
i kompostowni 

− zastosowanie biofiltrów o skuteczności 91-99%, 

− źródła punktowe będące istotnymi emitorami powietrza 
złowonnego będą poddane dezodoryzacji i/lub 
zhermetyzowane 

− zastosowana zostanie zieleń izolacyjna 

  

6.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

6.4.1. ETAP REALIZACJI  

Na etapie realizacji omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące 
czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na klimat akustyczny: 
1) praca maszyn i urządzeń budowalnych; 
2) transport materiałów. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisję hałasu będą powodowały różne 
urządzenia wykorzystywane przy budowie, których poziom mocy akustycznej wynosi od 
około 60 do około 100 dB (np. koparka, ładowarka, zagęszczarka, itp.). Poziom mocy 
akustycznej stosowanych urządzeń nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnego 
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, 
poz. 2202 z późn. zm.). Wykonywanie prac odbywało się będzie tylko i wyłącznie w porze 
dziennej, tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00. Stosowane będą nowoczesne urządzenia 
i maszyny charakteryzujące się niskim poziomem emisji hałasu. Innym źródłem hałasu na 
etapie realizacji przedsięwzięcia będą pojazdy wykorzystywane jako środki transportu 
materiałów budowlanych. Po dowiezieniu i rozładowaniu materiałów na teren 
inwestycyjny (co może trwać od kilkunastu minut do kliku godzin na dzień) tego rodzaju 
pojazdy nie będą używane. Źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 
również samochody osobowe dowożące pracowników. Przewidywane dobowe natężenie 
ruchu pojazdów na etapie budowy wynosi: 30 pojazdów ciężarowych i 15 pojazdów 
osobowych. Aby ograniczyć emisję hałasu prowadzony będzie stały monitoring 
stosowanych maszyn, urządzeń i pojazdów. Ponadto przestrzegana będzie zasada 
wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw w pracy. Oddziaływania akustyczne 
występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter chwilowy, lokalny 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

118 

i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Harmonogram prac zostanie tak 
ułożony, aby maksymalnie ograniczyć etap realizacji. 

 
6.4.2. ETAP EKSPLOATACJI 

Na etapie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące 
czynniki generujące oddziaływania mogące mieć wpływ na klimat akustyczny: 
1) praca urządzeń wchodzących w skład instalacji oczyszczania ścieków, kompostowni 

i PSZOK; 
2) praca urządzeń wchodzących w skład systemu wentylacji obiektów; 
3) maszyny i pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. 

W załączniku nr 13 do Raportu znajduje się szczegółowa analiza oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza. Poniżej natomiast 
scharakteryzowano zidentyfikowane czynniki oddziaływania. 
 

Na etapie eksploatacji instalacji źródłem emisji hałasu będą poszczególne 
urządzenia i elementy instalacji do oczyszczania ścieków i kompostowania oraz PSZOK 
(tabela 18). Najbardziej istotnym źródłem emisji hałasu będzie dmuchawa umieszczona 
wewnątrz stacji dmuchaw. W razie konieczności zastosowana zostanie obudowa 
dźwiękochłonna, która w skuteczny sposób ograniczy oddziaływania akustyczne. 
Pozostałe urządzania i elementy wchodzące w skład ciągu technologicznego 
zlokalizowane będą wewnątrz projektowanych budynków lub też będą zatopione w 
ściekach (np. pompy, mieszadła). Poziom mocy akustycznej tych urządzeń lub elementów 
instalacji wynosił będzie od około 60 do około 100 dB. Lokalizacja poszczególnych 
urządzeń wewnątrz obiektów znacznie wpłynie na obniżenie poziomu emisji hałasu. 
Projekt budowlany zakłada zastosowanie nowoczesnych urządzeń charakteryzujących 
się niskim poziomem emisji hałasu. Innym źródłem emisji hałasu będzie system 
wentylacji mechanicznej poszczególnych obiektów. Poziom emisji hałasu poszczególnych 
elementów wchodzących w skład systemu wentylacji będzie wynosił od około 45 do 
około 85 dB. Instancja oczyszczania ścieków i kompostowni eksploatowana będzie przez 
24 h/dobę. Zastosowany będzie 3-zmianowy system pracy.  
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Tabela 18. Rodzaje emisji hałasu i sposoby zabezpieczenia  w odniesieniu do 

poszczególnych obiektów technologicznych oczyszczalni, kompostowni 
i PSZOK 

 

Lp. Obiekt Rodzaj emisji 

Zabezpieczenia możliwe 
do zastosowania dla 

zniwelowania skutków 
emisji 

OBIEKTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. 
5 – Stacja zlewcza 
ścieków dowożonych 

Wzmożony ruch pojazdów – 
wozów asenizacyjnych 

Ze względu, iż docelowo ze 
zbiorników 
bezodpływowych będzie 
korzystało ok. 310 
mieszkańców, dobowy 
odbiór ścieków dowożonych 
szacuje się na ok. 30 m3/d , 
co w przeliczeniu na ilość 
wozów asenizacyjnych o 
pojemności średnio 5 m3 
daje ok. 6 przejazdów na 
dobę, w godzinach pracy.  

2. 
3 – Pompownia główna 
ścieków 

  
Hałas pochodzący z układów 
pompowych 
zainstalowanych w 
pompowni 

Pompy zatapialne o niskiej 
emisji hałasu nie 
wykraczającej poza zbiornik 
pompowni. 

3. 

7 - Budynek 
oczyszczania 
mechanicznego/ hala 
dmuchaw 

Emisja hałasu pochodzącego 
z dmuchaw 
napowietrzających  

Dmuchawy w obudowach 
dźwiękochłonnych 
tłumiących hałas do 
poziomów dopuszczalnych 
normami, ponadto cała 
instalacja zlokalizowana 
w budynku, co dodatkowo 
wytłumi powstający hałas. 
Emisja nie przekroczy 
terenu działki oczyszczalni. 

4. 
09 - Zbiornik retencyjny 
ścieków 

Emisja hałasu pochodzącego 
z instalacji pomp oraz 
mieszadeł 

Pompy i mieszadła 
zatapialne o niskiej emisji 
hałasu nie wykraczającej 
poza zbiornik retencyjny. 

5. 
11A,B,C - Reaktory 
biologiczne 

Emisja hałasu pochodzącego 
z pomp recyrkulacyjnych i 
mieszadeł. 

Pompy i mieszadła 
zatapialne o niskiej emisji 
hałasu nie wykraczającej 
poza  granice działki 
oczyszczalni. 
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Lp. Obiekt Rodzaj emisji 

Zabezpieczenia możliwe 
do zastosowania dla 

zniwelowania skutków 
emisji 

6. 

16 – Pompownia 
recyrkulacji zewnętrznej 
osadu i osadu 
nadmiernego. 

Hałas pochodzący z układów 
pompowych. 

Pompy zatapialne o niskiej 
emisji hałasu, nie 
wykraczającej poza obręb 
obiektu. 

7. 
17 – Pompownia części 
pływających 

Hałas pochodzący od 
zestawu pompowego 

Pompy zatapialne o niskiej 
emisji hałasu, nie 
wykraczającej poza komorę 
pompowni. 

8. 
19 – Pompownia wody 
technologicznej 

Hałas pochodzący od 
zestawu hydroforowego, 
zamontowanego w komorze 
zamkniętej. 

Zestaw o niskiej emisji 
hałasu, dodatkowo 
wytłumiony poprzez 
zamontowanie w zamkniętej 
komorze żelbetowej. 

9. 

25 – Budynek 
gospodarki osadowej / 
stacja zgęszczania osadu 
nadmiernego/ 
odwadniania osadu/ 
stacja dmuchaw do 
stabilizacji tlenowej 
osadu. 

Emisja hałasu z instalacji 
zagęszczarki mechanicznej 

Poziom hałasu nie 
wykraczający poza budynek 
stacji odwadniania. 

Emisja hałasu z prasy 
taśmowej  

Poziom hałasu nie 
wykraczający poza budynek 
stacji odwaniania. 

Emisja hałasu ze stacji 
dmuchaw do stabilizacji 
tlenowej 

Dmuchawy w obudowach 
dźwiękochłonnych 
tłumiących hałas do 
poziomów dopuszczalnych 
normami, ponadto cała 
instalacja zlokalizowana 
w budynku, co dodatkowo 
wytłumi powstający hałas. 
Emisja hałasu nie 
przekroczy terenu działki 
oczyszczalni. 

10. 28 - Biofiltr 
Emisja hałasu z wentylatora 
wyciągowego 

Poziom hałasu nie 
wykraczający poza kontener 
biofiltra 

11. 29 - Biofiltr 
Emisja hałasu z wentylatora 
wyciągowego 

Poziom hałasu nie 
wykraczający poza kontener 
biofiltra 

OBIEKTY KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

12. 
K-3- Hala 
kompostowania 

Emisja hałasu pochodzącego 
z przewracarki samojezdnej, 
ładowarki, przesiewacza 
kompostu. 

Poziom hałasu nie 
przekraczający norm, nie 
wykraczający poza granice 
hali. 
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Lp. Obiekt Rodzaj emisji 

Zabezpieczenia możliwe 
do zastosowania dla 

zniwelowania skutków 
emisji 

13. 
K- 8 – wentylatorownia 
ze sterownią procesu 
kompostowania 

Emisja hałasu z 
wentylatorów 
napowietrzających 

Wentylatory o niskiej emisji 
hałasu w granicach norm, 
dodatkowo zamontowane 
w budynku, co powoduje, że 
emisja nie wykracza poza 
obiekt wentylatorowni 
i reaktorów. 

OBIEKTY PSZOK   

14. Obiekty PSZOK 

Emisja hałasu będzie 
ograniczona do terenu  
PSZOK i pochodzić będzie od 
ruchu lekkich samochodów 
dostawczych lub osobowych 
dowożących  odpady 
selekcjonowane do PSZOK 
oraz ciężkich pojazdów 
ciężarowych wywożących 
odpady do recyclingu 
okresowo w zależności od 
ilości nagromadzonych 
frakcji, lecz nie częściej jak 
raz w tygodniu 

 

 
 
Zestawienie stacjonarnych źródeł emisji hałasu zawiera poniższa tabela.  

 
Tabela 19. Stacjonarne źródła emisji hałasu – typu ,,punktowego” 

 
Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

H1 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/dzień 
w dzień i w nocy 

79 dB 
OB.1. KOMORA 

ROZPRĘŻNA 
0,5 m n.p.t. 

H2 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/dzień 
w dzień i w nocy 

85 dB 
OB.2. KOMORA 

KRATY 
RZADKIEJ 

2,5 m n.p.t. 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H3 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/dzień 
w dzień i w nocy 

do 79 dB 

OB.2. KOMORA 
KRATY 

RZADKIEJ – 
KONTENER 

NAD KOMORĄ 

2,5 m n.p.t. 

H4 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/d 
w dzień i w nocy 

do 85 dB 
OB.3. 

POMPOWNIA 
GŁÓWNA  

0,5 m n.p.t. 

H5 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/d 
w dzień i w nocy 

do 85 dB 

OB.6. 
ZBIORNIK 
ŚCIEKÓW 

DOWOŻONYC
H 

0,5 m n.p.t. 

H6 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB OB.7. 

BUDYNEK 
OCZYSZCZANI

A 
MECHANICZN

EGO  
- HALA 

SITOPIASKOW
NIKÓW 

6,5 m n.p.t. 

H7 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 6,5 m n.p.t. 

H8 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 6,5 m n.p.t. 

H9 Wentylator wyciągowy 
do 4 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.7. 
BUDYNEK 

OCZYSZCZANI
A 

MECHANICZN
EGO  

- SANITARIAT 

 
 
 

6,5 m n.p.t. 
 

H10 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB OB.7. 

BUDYNEK 
OCZYSZCZANI

A 
MECHANICZN

EGO  
 -  HALA 

DMUCHAW  

6,5 m n.p.t. 

H11 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 6,5 m n.p.t. 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H12 
Wentylator wyciągowy 

zał. od temp. t 1 
do 2 h/dzień do 79 dB 6,5 m n.p.t. 

H13 
Wentylator wyciągowy 

zał. od temp. t 2 
do 2 h/dzień do 79 dB 6,5 m n.p.t. 

H14 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.7. 
BUDYNEK 

OCZYSZCZA-
NIA 

MECHANICZ- 
NEGO  
- POM. 

ROZDZIELNI 

6,5 m n.p.t. 

H15 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy  
do 79 dB 

OB.19. 
POMPOWNIA 

WODY 
TECHNOLO- 

GICZNEJ 

1,0 m n.p.t. 

H16 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.25. 
BUDYNEK 

GOSPODARKI 
OSADOWEJ - 

HALA 
MECHANICZ-

NEGO 
ZAGĘSZCZA-

NIA I  
ODWADNIA-

NIA 

5,5 m n.p.t. 

H17 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 5,5 m n.p.t. 

H18 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 5,5 m n.p.t. 

H19 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.25. 
BUDYNEK 

GOSPODARKI 
OSADOWEJ - 

HALA 
DMUCHAW 
DLA KTSO 

5,5 m n.p.t. 

H20 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 5,5 m n.p.t. 

H21 
Wentylator wyciągowy 

zał. od temp. t 1 
do 2 h/dzień do 79 dB 5,5 m n.p.t. 

H22 
Wentylator wyciągowy 

zał. od temp. t 2 
do 2 h/dzień do 79 dB 5,5 m n.p.t. 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H23 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.25. 
BUDYNEK 

GOSPODARKI 
OSADOWEJ -
SANITARIAT 

5,5 m n.p.t. 

H24 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.25. 
BUDYNEK 

GOSPODARKI 
OSADOWEJ  - 

POM. 
ROZDZIELNI 

5,5 m n.p.t. 

H25 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.25. 
BUDYNEK 

GOSPODARKI 
OSADOWEJ  - 

POM. 
ROZDZIELNI 

5,5 m n.p.t. 

H26-H34 
Wentylatory wyciągowe 

hybrydowe 
 do 9 szt. 

do 24 h/d do 79 dB 

OB.30 
BUDYNEK 

SOCJALNO –
ADMINISTRA- 

CYJNY 

7,5 m n.p.t. 

H35 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 24 h/d do 85 dB 

OB.31 
ROZDZIELNIA 
ELEKTRYCZ-

NA Z 
AGREGATO- 

ROWNIĄ 

5,0 m n.p.t. 

H36 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 24 h/d do 85 dB 5,0 m n.p.t. 

H37 Wentylator wyciągowy do 24 h/d do 70 dB 

OB.28 
NEUTRALIZA-

TOR 
POWIETRZA 

ZŁOWONNEGO 

0,5 m n.p.t. 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H38 Wentylator wyciągowy do 24 h/d do 70 dB 

OB.29 
NEUTRALIZA-

TOR 
POWIETRZA 

ZŁOWONNEGO 

0,5 m n.p.t. 

KOMPOSTOWNIA 

H39 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 24 h/d 

w dzień i w nocy 
do 85 dB 

OB.K-11 
ROZDZIELNIA 
ELEKTRYCZ-

NA 

4,0 m n.p.t. 

H40 
Wentylator 

napowietrzający reaktor 

do 8 h/d 
20 min. praca,  

40 min. przerwa 
w dzień i w nocy 

do 88 dB 
OB.K-8.1. 

WENTYLATO-
ROWNIA 

2,0 m n.p.t. 

H41 
Wentylator 

napowietrzający reaktor 

do 8 h/d 
20 min. praca,  

40 min. przerwa 
w dzień i w nocy 

do 88 dB 
OB.K-8.1. 

WENTYLATO-
ROWNIA 

2,0 m n.p.t. 

H42 
Wentylator 

napowietrzający reaktor 

do 8 h/d 
20 min. praca,  

40 min. przerwa 
w dzień i w nocy 

do 88 dB 
OB.K-8.2. 

WENTYLATO-
ROWNIA 

2,0 m n.p.t. 

H43 
Wentylator 

napowietrzający reaktor 

do 8 h/d 
20 min. praca,  

40 min. przerwa 
w dzień i w nocy 

do 88 dB 
OB.K-8.2. 

WENTYLATO-
ROWNIA 

2,0 m n.p.t. 

H44 Wentylator wyciągowy do 24 h/d do 80 dB 

OB.K-9.1.2 
NEUTRALIZA-

TOR 
POWIETRZA 

ZŁOWONNEGO 

0,5 m n.p.t. 

H45.1 
H45.2** 

Wentylator wyciągowy do 24 h/d do 80 dB 

OB.K-9.2.2 
NEUTRALIZAT

OR 
POWIETRZA 

ZŁOWONNEGO 

0,5 m n.p.t. 

H46-H54 
Wentylator 

napowietrzający pryzmy 

do 4 h/d 
10 min. praca,  

50 min. przerwa 
w dzień i w nocy 

do 81 dB 
OB.K-3 HALA 
KOMPOSTO-

WANIA 
1,5 m n.p.t. 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H55-H62* Wentylator wyciągowy 
 

do 2 h/dzień 
 

do 89 dB 
(z tłumikiem 77 dB) 

OB.K-3 HALA 
KOMPOSTO-

WANIA 
11,0 m n.p.t. 

H63 Wentylator wyciągowy 
 

do 2 h/dzień 
 

do 73 dB 
OB.K-3 HALA 
KOMPOSTO-

WANIA 
10,0 m n.p.t. 

PSZOK 

H64-H70 
Wentylatory wyciągowe 

hybrydowe 
 do 7 szt. 

do 24 h/d do 79 dB 

OB.P-1 
BUDYNEK 

ADMINISTRA-
CYJNO-

SOCJALNY 

7,0 m n.p.t. 

H71-H73 
Wentylatory wyciągowe 

hybrydowe 
do 24 h/d do 85 dB 

OB.P- 
BUDYNEK 
ZAPLECZA 

MAGAZYNO-
WO-

SPRZĘTOWE-
GO 

8,5 m n.p.t. 

BUDYNEK TŁOCZNI I KOMORY ROZDRABNIACZA - BORKÓWKA 

H74 

Wentylator wyciągowy 
(wentylacja awaryjna 

10w/h włączana  przez 
obsługę w trybie 

przewietrzania oraz 
sprzężona z czujnikami  

stężenia  gazów 
niebezpiecznych) 

do 2 h/d 
w dzień i w nocy 

do 85 dB 

OB.B-1 
BUDYNEK 
TŁOCZNI 
ŚCIEKÓW – 
KOMORA 

ROZDRAB-
NIARKI 

3,5 m n.p.t 

H75 Wentylator wyciągowy  do 24 h/d do 85 dB 

OB.B-1 
BUDYNEK 
TŁOCZNI 
ŚCIEKÓW – 

KOMUNIKA-
CJA I 

POMIESZCZE-
NIE TŁOCZNI 

3,5 m n.p.t 
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Kod 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Poziom dźwięku 
w odległości 1m 

od urządzenia  
[dB] 

  

 
 

Lokalizacja 

 
 

Wysokość 
źródła 

H76 
Wentylator wyciągowy 

hybrydowy 
do 12 h/d 

w dzień i w nocy 
do 79 dB 

OB.B-1 
BUDYNEK 
TŁOCZNI 
ŚCIEKÓW – 

ROZDZIELNIA 

3,5 m n.p.t. 

H77 Wentylator wyciągowy do 24 h/d do 70 dB 

OB.B-2 
NEUTRALIZA-

TOR 
POWIETRZA 

ZŁOWONNEGO 

0,5 m n.p.t. 

* istnieje możliwość, iż zamontowanych zostanie 8 szt. wentylatorów o poziomie hałasu 89 dB lub 
13 szt. wentylatorów o poziomie hałasu 73 dB – do analizy (zawartej w załączniku 13 do Raportu) 
przyjęto montaż 13 szt. wentylatorów o poziomie hałasu 89 dB 

 
Tabela 20. Stacjonarne źródła emisji hałasu – typu ,,budynek” 

 

 
Oznaczenie 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Równoważny 

poziom dźwięku 
wewnątrz budynku 

[dB]* 
 

 
Wypadkowa izolacyjność 

akustyczna przegród 
budowlanych 

[dB] 

 
 

OB.3. 

 
 

POMPOWNIA GŁÓWNA  
 

 
 

Pora 
dzienna i 

nocna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 15 dB 
 
Dach: RA dach = 15 dB 

OB.7. BUDYNEK OCZYSZCZANIA 
MECHANICZNEGO/STACJA 

DMUCHAW 
 

 
 

Pora 
dzienna i 

nocna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 45 dB 
 
Dach: RA dach = 15 dB 

OB.25. BUDYNEK GOSPODARKI 
OSADOWEJ/STACJA 

DMUCHAW 
 

 
 

Pora 
dzienna i 

nocna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 45 dB 
 
Dach: RA dach = 15 dB 

OB.31. STACJA TRAFO Z 
ROZDZIELNIĄ 

ELEKTRYCZNĄ 

 
 

Pora 
dzienna i 

nocna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 45 dB 
 
Dach: RA dach = 36 dB 
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Oznaczenie 
źródła 
hałasu 

 

 
 

Nazwa 
źródła hałasu 

 
Czas 
pracy 
źródła  

 
Równoważny 

poziom dźwięku 
wewnątrz budynku 

[dB]* 
 

 
Wypadkowa izolacyjność 

akustyczna przegród 
budowlanych 

[dB] 

OB.30 BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNO- 

SOCJALNO-TECHNICZNY 
 

 
 

Pora 
dzienna i 

nocna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 45 dB 
 
Dach: RA dach = 36 dB 

OB.P-1 BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNO-

SOCJALNY 

Pora 
dzienna 

 
 

85 

 
Ściany zewnętrzne:   
RA ściana = 45 dB 
 
Dach: RA dach = 36 dB 

*przyjęto max. poziom 85 dB(A) – maksymalny dopuszczalny poziom na stanowiskach pracy ze 
względu na ochronę słuchu 
 

W powyższych tabelach nie wymieniono następujących obiektów gdyż: 
OB.19. Pompownia wody technologicznej – zestaw hydrofobowy umieszczony jest 
w komorze około 2 m p.p.t; 
OB.26. Silos wapna – mieszadło spulchniające i elektrowibrator pracować będą tylko 
awaryjnie – w sytuacji kiedy osad nie będzie mógł być kompostowany.   
OB.B-1. Pompownia/tłocznia ścieków – tłocznia i rozdrabniarka znajdować się będzie 
w żelbetowej zamkniętej komorze na głębokości około 6,5 m p.p.t. 
 
 

Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu będą również pojazdy poruszające się 
po terenie oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK. Po terenie przedsięwzięcia 
poruszać się będą: 
1) Ładowarka kołowa – poruszać się będzie o wewnątrz hali dojrzewania kompotu i na 

zewnątrz hali (dowożenie osadu do hali dojrzewania) - poziom hałasu gwarantowany 
dla tego urządzenia to: 104 dB, 

2) Przerzucarka kompostu – poruszać się będzie tylko wewnątrz hali dojrzewania 
kompotu. Zgodnie z danymi producenta max. zmierzony poziom hałasu w ruchu 
wynosi 88 dB w odl. 11 m od maszyny, na wys. 1,5 m, średnio to 86,7 dB, 

3) Przesiewacz kompostu – poruszać się będzie tylko wewnątrz hali dojrzewania 
kompotu. Max. zmierzony poziom hałasu w ruchu wynosi 91,5 dB w odl. 2 m od 
maszyny, na wys. 1,25 m, średnio to 85 dB, 

4) Ładowarka teleskopowa - poruszać się będzie o wewnątrz hali dojrzewania kompotu 
i na zewnątrz hali – służyć będzie do rozładunku dostarczonej samochodami słomy 
w belach i układania tych bel pod wiatą OB. K-2 oraz dowożenia jej do hali dojrzewania 
kompostu (gdzie mieszana jest z osadem). Max. moc akustyczna wynosi 107 dB. 

5) Samochody ciężarowe (max. 10 szt./d) – poruszać się będą po wyznaczonych drogach 
wewnętrznych placach, dostarczać będą m.in. słomę i osady do kompostowni, mączkę 
wapienną, ścieki z bezodpływowych zbiorników, odpady do PSZOK, odbierać będą 
m.in. wyprodukowany nawóz naturalny, odpady z PSZOK, itp.  
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6) Samochody osobowe (max. 20 sz./d) – nalężące do pracowników oczyszczalni, 
kompostowni i PSZOK oraz należące do mieszkańców dowożących odpady do PSZOK. 

Reasumując należy stwierdzić, że emisja hałasu pochodząca od źródeł 
projektowanych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, kompostowni 
i PSZOK, nie osiąga wartości ponadnormatywnych na terenach prawnie chronionych 
z istniejącą zabudową mieszkalną i innej podlegającej ochronie (co wykazano 
w załączniku nr 13 do Raportu), spełniając tym samym wymagania ochrony środowiska 
w zakresie akustycznym. 

Należy podkreślić, że obliczenia rozprzestrzeniania się emisji hałasu w środowisku 
od projektowanych źródeł zostały wykonane w najbardziej niekorzystnych warunkach, 
tj. przy założeniu ciągłej pracy urządzeń i maszyn obiektu oczyszczalni i kompostowni 
(czas odniesienia równy 8 najmniej korzystny m godzinom w porze dziennej) oraz (czas 
odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie w porze nocnej) oraz dla maksymalnej 
mocy akustycznej tych źródeł. W rzeczywistości co niektóre źródła będą posiadać 
mniejsze moce akustyczne i pracować będą w krótszym czasookresie niż założono 
w obliczeniach.    

 

6.4.3. ETAP LIKWIDACJI 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą maszyny 
i urządzenia oraz pojazdy transportowe. Oddziaływania na klimat akustyczny związane 
z etapem likwidacji będą miały charakter, skalę i zasięg zbliżoną do oddziaływań 
występujących na etapie realizacji. Przy czym zakłada się, że etap likwidacji będzie 
znacznie krótszy niż etap budowy.                        

 

6.4.4. OCENA WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 

Analizując rodzaje zagrożeń oraz zastosowane środki zapobiegające ich 
powstawaniu lub ograniczające oddziaływania, można stwierdzić, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań mogących znacząco wpłynąć klimat 
akustyczny. Poniżej zestawiono planowane rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
niekorzystne oddziaływania: 
 

Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powietrze 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

Praca maszyn i urządzeń, 
pojazdów budowalnych 
 

− prace budowalne wykonywane będą tylko w porze 
dziennej 

− zaplanowane zostaną operacje z użyciem ciężkiego 
sprzętu 

− stosowany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie 
technicznym, 

− stan techniczny wykorzystywanego sprzętu 
budowlanego będzie stale monitorowany 

Transport materiałów  

Maszyny i pojazdy poruszające 
się po terenie przedsięwzięcia 
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Czynnik generujący 
oddziaływania mogące mieć 

wpływ na powietrze 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
oddziaływania 

− przestrzegana będzie zasada wyłączania 
sprzętu/silników w czasie przerw w pracy, 

− zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy 
poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu 
budowlanego 

− wszystkie pojazdy poruszać się będą po utwardzonych 
drogach,  

− utrzymywane będą w czystości i dobrym stanie 
technicznym powierzchnie utwardzone (m.in.: parkingi, 
drogi wewnętrzne), w obrębie których odbywał się 
będzie ruch samochodowy, celem zminimalizowania 
intensywności drgań i poziomu hałasu emitowanego 
przez poruszające się pojazdy, 

Praca urządzeń wchodzących 
w skład instalacji oczyszczania 
ścieków, kompostowni 
i PSZOK 
 

− zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia 
charakteryzujące się niskim poziomem emisji hałasu, 

− zastosowane zostaną materiały o odpowiednio dobranej 
izolacyjności akustycznej 

− zastosowana zostanie zieleń izolacyjna 

 Praca urządzeń wchodzących 
w skład systemu wentylacji 
obiektów 
 

 

6.5.  ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT  

Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do 
powietrza pochodząca z pracy maszyn i urządzeń budowlanych spalających paliwo. 
Emitowane będą gazy cieplarniane, głównie dwutlenek węgla. Jednak jak wykazano                            
w poprzednich rozdziałach  skala emisji nie będzie znacząca i nie będzie bezpośrednio 
wpływała na zwiększenie zjawiska efektu cieplarnianego. Należy przy tym zauważyć, że 
spalanie każdej ilości paliwa powoduje zwiększanie puli gazów cieplarnianych                                     
w atmosferze. Oddziaływania występujące na etapie realizacji/likwidacji i mające wpływ 
na klimat będą miały charakter chwilowy i ustaną wraz z zakończeniem etapu 
budowy/demontażu. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie oczyszczalni 
ścieków, kompostowni i PSZOK, w związku z czym zajęta zostanie powierzchnia 
biologicznie czynna. W miejscu realizacji nowych obiektów występuje roślinność niska 
i wysoka, w związku z czym zachodzi konieczność wykonania wycinki drzew. Jednak 
wycinka drzew zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, iż w ramach przedsięwzięcia planuje się nasadzenie zieleni izolacyjnej. 
W związku z tym oddziaływanie na klimat związane zmianą sposobu zagospodarowania 
terenu i jego pokrycia oceniono jako znikome i nie mające w praktyce znaczenia. 
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Na etapie użytkowania przedsięwzięcia do emisji gazów cieplarnianych 
dochodziło będzie w trakcie spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po 
terenie oczyszczalni, kompostowni i PSZOK, w trakcie ogrzewania budynków oraz 
w trakcie użytkowania instalacji. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach ilość 
emitowanych zanieczyszczeń do powietrza z tego rodzaju źródeł nie będzie przekraczać 
dopuszczalnych wartości i nie będzie miała dużego znaczenia w ogólnym bilansie.                                 
W związku z tym oceniono, iż etap użytkowania planowanego przedsięwzięcia nie 
przyczyni się w sposób znaczący do zmian warunków klimatycznych.  

W trakcie opracowywania projektów budowalnych obiektów oczyszczalni, 
kompostowni i PSZOK wzięto pod uwagę konieczność adaptacji do zmian klimatu. 
W związku z tym obiekty posadowione zostaną na fundamentach o parametrach 
odpowiednio dobranych do warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych. Obiekty 
zostaną tak zaprojektowane aby odporne były na wahania temperatury powietrza, 
intensywne opady obciążenie silnym wiatrem oraz śniegiem. Wykonana zostanie 
instalacja odgromowa. Do budowy budynków i poszczególnych obiektów zostaną 
wykorzystane materiały spełniające restrykcyjne normy budowlane. 

Jednym ze skutków zmian klimatu mogą być gwałtowne ulewy powodujące 
powodzie. Teren inwestycji położony jest częściowo w obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią. Rozwiązania techniczne  i organizacyjne zabezpieczające 
w skuteczny sposób projektowane obiekty przed zalaniem wodami powodziowymi 
a jednocześnie umożliwiające ograniczenie strat wywołanych powodzią opisano 
w rozdziale 6.2.3. 

Innym skutkiem zmian klimatu mogą być susze sprzyjające deficytowi wody. 
W przypadku omawianej oczyszczalni ścieków źródłem wody technologicznej będą ścieki 
oczyszczone. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe będzie wyeliminowanie konieczności 
poboru wody z sieci, co będzie mieć duże znaczenie w trakcie deficytu wody. 

Podsumowując, realizacja, użytkowanie i likwidacja przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem analizy nie będzie znacząco negatywnie wpływać na klimat.  Już na etapie 
planowania inwestycji wzięto pod uwagę konieczność łagodzenia zmian klimatu  a także 
konieczność adaptacji do obserwowanych zmian klimatu. 

 
6.6.  ODDZIAŁYWANIE NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA I SIEDLISKA  PRZYRODNICZE 

6.6.1. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ROŚLINY I ZBIOROWISKA ROŚLINNE 
 

Wszystkie oddziaływania bezpośrednie i pośrednie zamkną się w terenie 
przeznaczonym pod przedsięwzięcie wskazanym na mapie ewidencyjnej stanowiącej 
załącznik nr 3 do Raportu. 

  
Oddziaływania bezpośrednie - oddziaływania te bezpośrednio dotyczą roślinności 
występującej na terenie przeznaczonym pod zabudowę oczyszczalni, PSZOK oraz 
kompostowni, jak również instalacji przerzutu ścieków oraz kolektora tłocznego. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia w przypadku zabudowy PSZOK, oczyszczalni, 
kolektora i kompostowni bezpowrotnemu zniszczeniu ulegnie część roślinności 
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porastającej działki, jednak w większości będą to gatunki pospolite tworzące 
powszechnie występujące w okolicy zbiorowiska. Oddziaływania te ze względu na 
antropogeniczny charakter występujących tu zbiorowisk roślinnych (zbiorowiska 
powszechnie występujące na terenie Podkarpacia), nie będą istotnie wpływały na 
bioróżnorodność lokalnej przyrody. Większość występujących na omawianym terenie 
gatunków roślin, nie należy do chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody, są to gatunki pospolite, eurotypowe o szerokim zasięgu występowania. Ich 
populacje w skali regionu są stabilne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia może ulec 
zniszczeniu część stanowiska cebulicy dwulistnej, gatunku znajdującego się pod ochroną. 
Jednak nie przewiduje się aby zniszczenie części osobników tego gatunku spowodowało 
znaczny uszczerbek w lokalnej populacji. Populacje tego gatunku w sąsiedztwie 
omawianej inwestycji są stabilne oraz charakteryzują się dużą liczebnością – miejscami 
występują masowo (w sąsiedztwie omawianej inwestycji cebulica występuje w grądach). 
Ponadto inwestor przed rozpoczęciem prac jeżeli zajdzie taka konieczność wystąpi do 
RDOŚ w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji na przeprowadzenie czynności 
zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną. Realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia będzie wymagała usunięcia drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem 
instalacji do przerzutu ścieków oraz częściowo w celu budowy PSZOK, oczyszczalni 
i kompostowni oraz przeprowadzenia robót ziemnych (wykopy). Jednak wycinka ta 
zostanie ograniczona do kilkunastu – kilkudziesięciu drzew. Wycinka ta nie wpłynie 
negatywnie na zbiorowiska roślinne, które tworzą silne populacje tych gatunków. 
Podsumowując nie przewiduje się aby realizacja planowanego przedsięwzięcia istotnie 
wpłynęła negatywnie na populacje tych gatunków w skali lokalnej, regionalnej a tym 
bardziej krajowej. Podsumowując charakter zmian - będzie lokalny, nieistotny dla 
zachowania zinwentaryzowanych gatunków, w tym objętych ochroną w skali gminy, 
regionu czy też kraju.  
 

Oddziaływania pośrednie - oddziaływania te będą dotyczyć w pośredni (poprzez 
zmiany charakteru siedlisk) zmian w składzie gatunkowym lokalnej szaty roślinnej. Po 
zakończeniu budowy miejsce obecnej flory (teren planowanych budynków oczyszczalni, 
PSZOK, kompostowni) zajmą gatunki odporne na wydeptywanie czy też uszkodzenia 
mechaniczne. Z tego względu nie należy się spodziewać istotnie negatywnych zmian 
w składzie szaty roślinnej. Gatunki związane z terenami rolnymi oraz odłogami zastaną 
zastąpione przez gatunki związane z terenami przemysłowymi i zurbanizowanymi. 
Biorąc pod uwagę kierunki zmian w składzie gatunkowym należy wnioskować, że 
w obrębie działek inwestycyjnych (w miejscu zabudowy) spadnie różnorodność 
biologiczna roślinności. Zmiany więc będą mieć charakter neutralny. W przypadku prac 
związanych z instalacją do przerzutu ścieków dojdzie jedynie do czasowych zniszczeń 
w siedliskach które po zakopaniu instalacji powrócą na miejsca wykopów ziemnych. 
Oddziaływanie nie będzie miało istotnego znaczenia dla porastającej roślinności. Co 
prawda mogą pojawić się gatunki ruderalne jednak szybko ustąpią pod wpływem 
użytkowania tych terenów (koszenie łąk, uprawa roli). Zmiana stosunków wodnych nie 
będzie miała znacznego zasięgu i będzie ograniczona jedynie do okresu prac ziemnych 
(wykopy pod kolektor i instalacje przerzutu ścieków). Po zakończeniu prac ziemnych 
stosunki wrócą do normy. Oddziaływania te nie będą miały istotnego wpływu na gatunki 
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roślin występujące w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Podsumowując, 
realizacja planowanej inwestycji nie będzie generowała istotnie negatywnego wpływu na 
rośliny. 
 

Oddziaływania krótkoterminowe -oddziaływania te będą występowały w związku 
emisją gazów i pyłów wywołaną przez prace sprzętu budowlanego oraz samochodów 
związane z realizacją przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą występowały przez okres 
budowy. Mając na uwadze, że oddziaływania te będą miały ograniczony zasięg (kilka- 
kilkanaście metrów od planowanych granic inwestycji) nie przewiduje się istotnie 
negatywnego wpływu na szatę roślinną terenu opracowania.  
 
Oddziaływania średnioterminowe – nie zidentyfikowano tego typu oddziaływań. 

Oddziaływania długoterminowe – oddziaływania te związane są ze stałą zmianą 
charakteru siedlisk i eliminacji części roślinności z terenu przeznaczonego pod 
inwestycję. Trwałej zmianie ulegnie skład gatunkowy flory w granicach działek gdzie 
planowane są budynki oczyszczalni, PSZOK i kompostowni – oddziaływań takich nie 
będzie w przypadku instalacji do przerzutu ścieków – nie dojdzie do trwałej zmiany 
w szacie roślinnej. Oddziaływania będą miały charakter neutralny i nieistotny dla lokalnej 
szaty roślinnej oraz możliwości przetrwania gatunków roślin oraz zbiorowisk, które 
występują powszechnie w skali gminy i regionu. 
 
Przyjęte działania minimalizujące lub eliminujące oddziaływania: 

1. Przed wykonaniem wykopów zostanie zdjęta wierzchnia warstwa humusu wraz 
z darnią łąkową o miąższości min. 20 cm i ułożona zostanie poza pasem 
montażowym w celu późniejszego jej ułożenia na powierzchni zasypanych 
wykopów. 

2. Zdjętą darń z humusem zostanie zabezpieczona przed rozmyciem przez opady 
deszczu, w przypadku braku opadów atmosferycznych złożona darń będzie 
ochroniona przed wyschnięciem poprzez zraszanie jej wodą. 

3. Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do minimum. 
4. Prace ziemne w obrębie strefy korzeniowej drzew (które nie będą przeznaczone 

do wycinki) wykonane zostaną ręcznie, a drzewa znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie prac zostaną zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami za 
pomocą słomianych mat owiniętych wokół pnia lub za pomocą szalunku z desek 
wokół pnia. 
 

 
6.6.2. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA HERPETOFAUNĘ 

Oddziaływania bezpośrednie - Planowana inwestycja w swoich oddziaływaniach 
bezpośrednich może objąć herpetofaunę zamieszkującą obszar objęty inwestycją. A więc 
do oddziaływań bezpośrednich może dojść w wyniku zabijania przedstawicieli świata 
herpetofauny pod kołami samochodów transportujących materiał budowlany 
i gąsienicami koparek kopiących wykopy pod przyszłą kanalizację, przepłaszaniem na 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

134 

skutek hałasu, wibracji gruntu, a ponadto może dojść do uśmiercania osobników płazów 
poprzez pozostawienie przez dłuższy czas osobników, które przypadkowo mogły by się 
przedostać do wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia. Oddziaływania te w przypadku zaistnienia mogą mieć negatywny 
charakter oddziaływań, a tym samym wymagają podjęcia działań minimalizujących 
i zapewniających utrzymanie, bądź odtworzenie korzystnego stanu ochrony 
herpetofauny.  

Oddziaływania pośrednie - likwidacja części żerowisk letnich lądowych oraz miejsc 
zimowania dla przedstawicieli świata herpetofauny, a co za tym idzie ograniczenie 
powierzchni żerowej i bytowej. Oddziaływania te mogą mieć charakter oddziaływań 
negatywnych lecz przy zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących mogą 
zostać zmniejszone do akceptowalnego minimum. Należy zaznaczyć, iż nie dojdzie do 
likwidacji zbiorników wodnych, oczek, kałuż, a więc miejsc rozrodu i przebywania 
płazów, czyli do oddziaływań którą mogą generować największe straty w populacji 
lokalnej herpetofauny. Natomiast hipotetycznie może dojść do likwidacji żerowisk 
lądowych oraz zimowisk dla zinwentaryzowanych płazów w obszarze gdzie planowane 
są budynki oczyszczalni, PSZOK i kompostowni. 

Oddziaływania krótkoterminowe - wpływy te będą miały charakter przemijający, 
związany ze stosowaną technologią prowadzonych prac budowlanych. A ponadto do tego 
typu oddziaływań można zaliczyć hałas, spaliny, wibracje, są to jednak elementy czasowe, 
które po zakończeniu procesu inwestycyjnego ustąpią. Dla wyżej ww. odziaływań nie 
przewiduje się specjalnych działań mających na celu ograniczenie wpływu na płazy. 
Działania te ustąpią po zakończeniu inwestycji. 

Oddziaływania średnioterminowe – są to oddziaływania, które w tego typu inwestycji 
mogą występować w określonych porach roku i są związane z sezonowymi wędrówkami 
płazów pomiędzy żerowiskami a zimowiskami. Generować tego typu oddziaływania 
i stanowić przeszkodę mogą np. drogi dojazdowe łączące inwestycję z drogami 
publicznymi, powodujące śmiertelność płazów szczególnie w okresie 
wczesnowiosennym i jesiennym, w wyniku kolizji z pojazdami. Kilkukrotne wizyty 
w terenie dały pewność, iż w obszarze przyszłego zamierzenie nie występują lokalne 
szlaki migracji, na których wykrycie położono duży nacisk.  W związku z powyższym dla 
wyżej ww. odziaływań nie przewiduje się specjalnych działań mających na celu 
ograniczenie wpływu na płazy, a działania zaproponowane w punkcie dotyczącym 
oddziaływań bezpośrednich poprzez zamontowanie ogrodzenia tymczasowego pozwolą 
na ewentualne ograniczenie tego typu oddziaływań.  

Oddziaływania długoterminowe - nie wystąpią, realizacja inwestycja nie będzie nazbyt 
rozciągnięta w czasie, przewiduje się wybudowanie obiektu w możliwie jak najkrótszym 
czasie. 
 
Działania minimalizujące lub eliminujące wpływ na herpetofaunę: 

1. W celu ochrony ww. grupy organizmów przed ewentualnym bezpośrednim 
oddziaływaniem wystąpienia negatywnego wpływu prac budowlanych, wykopy 
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niezagospodarowane w danym dniu będą szczelnie zabezpieczane przed 
wpadnięciem do nich drobnych zwierząt. Ponadto codziennie przed rozpoczęciem 
prac będzie następowała kontrola, mająca na celu sprawdzenie wykopów 
i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych pod kątem 
występowania w nich przedstawicieli świata herpetofauny. W przypadku 
stwierdzenia takich osobników, będą one w ostrożny sposób odławiane 
i przenoszone w siedliska odpowiadające wymaganiom biologicznym 
uwolnionych gatunków.  

2. W celu zminimalizowania odziaływań polegających na zaborze i likwidacji siedlisk 
lądowych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wpływem 
początkowe etapy robót związane z odhumusowaniem i zdjęciem wierzchniej 
warstwy gleby z obszaru objętego przedsięwzięciem odbędą się od połowy 
sierpnia do połowy października, co powinno w sposób zadawalający 
zabezpieczyć ewentualnych przedstawicieli świata herpetofauny, korzystających 
z obszaru działek inwestycyjnych jako zimowiska. 

  

6.6.3. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA TERIOFAUNĘ 

Oddziaływania bezpośrednie - Planowana inwestycja w swoich oddziaływaniach 
bezpośrednich może objąć ssaki zamieszkujące obszar przyszłego zamierzenia. Do 
oddziaływań bezpośrednich w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia może 
dojść do zabijania drobnych ssaków pod kołami samochodów transportujących materiał 
budowlany i gąsienicami koparek, przepłaszaniem na skutek hałasu, wibracji gruntu 
(należy zauważyć, iż zinwentaryzowane ssaki należą do zwierząt ruchliwych 
i stosunkowo łatwo przemieszczających się, zatem powinny porzucić przeobrażany teren 
unikając tym samym śmierci). Ponadto na terenie planowanego przedsięwzięcia zarówno 
na etapie budowy jak i eksploatacji prędkość poruszania się pojazdów będzie znacznie 
ograniczona, a zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu 
oddziaływań. 

Odziaływania pośrednie - Planowana inwestycja w swoich oddziaływaniach pośrednich 
może objąć ssaki zamieszkujące obszar przeznaczony pod inwestycję oraz swoimi 
działaniami może doprowadzić do zlikwidowania siedliska ssaków zamieszkujących ten 
obszar, a co za tym idzie likwidacji części żerowisk oraz miejsc rozrodu dla niektórych 
gatunków. Ponadto wraz z przemieszczanym humusem i nadkładem ziemnym, 
zniszczeniu mogą ulec dotychczasowe schronienia dla niektórych drobnych ssaków (np. 
gryzoni), w szczególności w miejscu posadowienia PSZOK, oczyszczalni, kolektora 
i kompostowni. 

Oddziaływania krótkoterminowe - wpływy te będą miały charakter przemijający, 
związany ze stosowaną technologią prowadzonych prac budowlanych, a ponadto do tego 
typu oddziaływań można zaliczyć hałas, spaliny, wibracje, są to jednak elementy czasowe, 
które po zakończeniu procesu inwestycyjnego ustąpią. Dla wyżej ww. odziaływań nie 
przewiduje się specjalnych działań mających na celu ograniczenie wpływu na ssaki. 
Działania te ustąpią po zakończeniu etapu realizacji inwestycji.  
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Oddziaływania średnioterminowe - czynnikami oddziałującymi średnioterminowo 
będzie zmiana ukształtowania terenu poprzez powstawanie placu budowy, okresowe 
formowanie hałd humusu, placów magazynowych itp. Dla ww. odziaływań w trakcie 
prowadzonych prac nie przewiduje się specjalnych działań mających na celu ograniczenie 
wpływu na ssaki.  

Oddziaływania długoterminowe - nie wystąpią, realizacja inwestycja nie będzie nazbyt 
rozciągnięta w czasie, przewiduje się wybudowanie obiektu i zagospodarowanie terenu 
w możliwie jak najkrótszym czasie. 
 
Działania minimalizujące wpływ na ssaki. 

1. W celu wyeliminowania ryzyka, wystąpienia negatywnego wpływu prac 
budowlanych, wykopy niezagospodarowane w danym dniu będą szczelnie 
zabezpieczane przed wpadnięciem do nich drobnych zwierząt. Ponadto 
codziennie przed rozpoczęciem prac będzie następowała kontrola, mająca na celu 
sprawdzenie wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac 
budowlanych pod kątem występowania w nich drobnych zwierząt. W przypadku 
stwierdzenia takich osobników, będą one w ostrożny sposób odławiane 
i przenoszone w siedliska odpowiednie dla nich. 

2. W celu ochrony przed ewentualnym pośrednim oddziaływaniem przygotowanie 
placu pod budowę a w szczególności pod posadowienie zabudowy PSZOK, 
oczyszczalni, kolektora i kompostowni poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy 
gruntu  tzw. odhumusowywanie odbędzie się w okresie od połowy sierpnia do 
połowy października. 

 

6.6.4. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA AWIFAUNĘ 
 

W celu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na lokalną awifaunę określono strefy  
oddziaływań generowanych przez przedsięwzięcie. Wyznaczono dwie strefy: 

strefa oddziaływań bezpośrednich – teren przeznaczony pod oczyszczalnię ścieków, 
PSZOK i kompostownię oraz instalację do przerzutu ścieków. Nastąpi tu bezpośrednie 
zniszczenie siedlisk (czasowe w przypadku instalacji do przerzutu ścieków). 
 

strefa oddziaływań pośrednich – teren znajdujący się do 30 m od planowanych: 
oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni oraz instalacji do przerzutu ścieków. Strefa 
ta została wyznaczona na podstawie obserwacji z których  wynika, że obecność ludzi 
powoduje płoszenie drobnych ptaków w odległości ok. 30 m.  Jak wynika z obserwacji 
obecność pracujących maszyn nie powoduje płoszenia ptaków w  odległości do 30 m, 
ptaki przyzwyczają się do obecności maszyn i ich obecność nie  powoduje płoszenia.  

 

Oddziaływania bezpośrednie długoterminowe- oddziaływania te bezpośrednio 
dotyczą nie tyle samych osobników lęgowych co ich siedlisk. W wyniku prowadzonych 
prac w obrębie terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię, PSZOK i kompostownię 
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bezpowrotnemu zniszczeniu ulegną siedliska lęgowe gatunków ptaków 
zinwentaryzowanych na terenie przeznaczonym do realizacji przedsięwzięcia. Siedliska 
nie zostaną zniszczone ani przekształcone w wyniku prac związanych z realizacją 
instalacji do przerzutu ścieków. Oddziaływania te ze względu na charakter terenów 
sąsiednich, które mogą stanowić siedliska lęgowe zastępcze dla zinwentaryzowanych 
gatunków oraz ze względu, że są to gatunki pospolite oraz stosunkowo plastyczne nie 
będą istotnie wpływały na liczebność lokalnych populacji tych gatunków. Nie przewiduje 
się aby realizacja planowanego przedsięwzięcia istotnie wpłynęła na populacje tych 
gatunków w skali lokalnej, regionalnej a tym bardziej krajowej. Oczywiście zmianie 
ulegnie struktura przestrzenna w obrębie lokalnych populacji omawianych gatunków, 
jednak zmiana ta nie powinna pociągnąć za sobą daleko idących konsekwencji 
związanych z zaburzeniem rozrodu i obniżeniem sukcesu lęgowego lokalnych populacji. 
Ponadto nie przewiduje się aby została naruszona struktura socjalna w lokalnych 
populacjach omawianych gatunków. Podsumowując charakter zmian będzie lokalny nie 
istotny dla lokalnych populacji ww. gatunków.  
 
Oddziaływania pośrednie długoterminowe - oddziaływania te będą dotyczyć 
w pośredni (poprzez zmiany charakteru siedlisk z otwartych terenów rolnych na 
zabudowane) zmian w składzie gatunkowym lokalnej awifauny. Po zakończeniu budowy 
i w czasie eksploatacji powstaną siedliska dla gatunków synantropijnych gnieżdżących się 
we wnękach budynków. Z tego względu należy się spodziewać zmian w składzie 
awifauny. Gatunki związane z terenami otwartymi zastaną zastąpione przez gatunki 
związane z zabudowaniami. Na omawianym terenie mogą pojawić się takie gatunki 
lęgowe jak: wróbel, kopciuszek, kawka itp. Zmiany te nie będą istotne dla populacji 
gatunków stwierdzonych na terenie inwestycji. Powyższe oddziaływania będą dotyczyć 
jedynie terenów, na których powstania oczyszczalnia ścieków, PSZOK i kompostownia. 
Na pozostałym obszarze nie przewiduje się wystąpienia tego typu zmian. 

 
Oddziaływania pośrednie krótkoterminowe - oddziaływania te będą występowały 
w związku z nieumyślnym płoszeniem ptaków przez pracujących ludzi i maszyny. 
Oddziaływanie to częściowo ustąpi po zakończeniu budowy. W czasie eksploatacji 
oczyszczalni może dochodzić do sporadycznego płoszenia ptaków jednak biorąc pod 
uwagę obecny i przyszły skład gatunkowy (gatunki mało płochliwe) nie przewiduje się 
aby oddziaływania te miały istotny wpływ na strukturę przestrzenną oraz socjalną, jak 
również sukces lęgowy gatunków lęgowych w pobliżu omawianego przedsięwzięcia.  
 
Oddziaływania bezpośrednie krótkoterminowe – oddziaływania te mogą wystąpić 
lecz prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie. Chodzi tu o bezpośrednie 
zabijanie lub uszkodzenie osobników (w wyniku kolizji z pojazdami). Biorąc pod uwagę, 
iż na terenie planowanego przedsięwzięcia zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji 
prędkość poruszania się pojazdów będzie znacznie ograniczona istnieje niewielkie 
prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu oddziaływań (wzrost prędkości pojazdów 
na drogach jest wprost proporcjonalny do liczby kolizji z ptakami).  
 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

138 

Działania minimalizujące lub eliminujące wpływ na awifaunę: 
 

1. Ewentualna wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem od 
1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się wycinkę w ww. okresie jedynie w przypadku 
przeprowadzenia kontroli przez przyrodnika, która wykluczy możliwość lęgów. 

2. Na terenach gdzie planuje się realizację oczyszczalni ścieków, PSZOK 
i kompostownię, przed przystąpieniem do prac ziemnych zostanie 
przeprowadzone rozpoznanie pod kątem występowania lęgów ptaków, 
w przypadku ich potwierdzenia prace zostaną wstrzymane do czasu ich 
zakończenia lub otrzymania stosownych zezwoleń na niszczenie lęgów. 

3. W celu możliwości założenia lęgów na terenach przekształconych w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia, teren przeznaczony pod oczyszczalnię, PSZOK oraz 
kompostownię zostanie obsadzony zielenią izolacyjną, w skład której wejdą 
rodzime gatunki takie jak: jarząb pospolity, leszczyna, głóg jednoszyjkowy, bez 
czarny, tarnina, jeżyna, czeremcha pospolita, grab, lipa.  

 

6.7.  ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 

ORAZ SPÓJNOŚĆ SIECI NATURA 2000 
 
W odległości około 7.6 km od granic omawianego przedsięwzięcia znajduje się 

obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034 obejmujący 
198.01 ha. Obszar położony jest w miejscowości Dydnia (gmina Dydnia), około 10 km na 
wschód od Brzozowa. Obejmuje północno-wschodnie zbocza niewielkiego wzniesienia 
o wys. 488,3 m n.p.m., należącego do Pasma Grabówki (527 m n.p.m). Bezpośrednio 
sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 835.  
Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy 92/43EWG: 
1. 6510 Niżowe i górskie, świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion)  

Łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) zajmują w obszarze 6,17 ha, czyli około 3% jego 
powierzchni. Cechuje je dość typowa, choć zubożona kompozycja gatunkowa. 
Dominuje rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius i kupkówka pospolita Dactylis 

glomerata, towarzyszą im między innymi: bodziszek łąkowy Geranium pratense, 
koniczyna łąkowa Trifolium pratense, koniczyna biała Trifolium repens, marchew 
zwyczajna Daucus carota, komonica łąkowa Lotus corniculatus. Część płatów 
łąkowych nosi ślady podsiewania plennymi gatunkami traw i roślin motylkowych, 
inne natomiast, zwłaszcza położone w otoczeniu nieużytków porolnych w dolinach 
potoków, charakteryzują się znacznym udziałem gatunków nitrofilnych, w tym 
pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, ostrożenia polnego Cirsium arvense, a także 
kenofitycznej nawłoci późnej Solidago gigantea. Uwzględniając niezbyt wysoką 
typowość wykształcenia siedliska oraz niewielką powierzchnię, reprezentatywność 
siedliska w obszarze oceniono jako nieznaczącą (D).  

2. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) 
Siedlisko 91E0 w obszarze reprezentowane jest przez zubożoną postać podgórskiego 
łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum. Jest to silnie odmłodzona olszyna z olszą 
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czarną Alnus glutinosa i pojedynczymi, zamierającymi jesionami Fraxinus excelsior. 
Podłoże jest wilgotne, runo zdominowane przez gatunki właściwe dla ziołorośli 
nadrzecznych, głównie przez lepiężnika różowego Petasites hybridus i wyłysiałego 
Petasites kablikianus, przytulię czepną Galium aparine, pokrzywę zwyczajną Urtica 

dioica i ostrożenia warzywnego Cirsium oleraceum. W obszarze wyróżniono jeden, 
niewielki płat tego siedliska, o powierzchni 0,12 ha (0,06% pow. obszaru). Z uwagi na 
powierzchnię, stan i zubożenie siedliska, jego reprezentatywność w obszarze 
oceniono jako nieznaczącą (D). 

3. 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
Siedlisko 9130 reprezentowane jest w obszarze przez żyzną buczynę karpacką 
Dentario glandulosae-Fagetum (9130-3). W obszarze zajmuje 110,04 ha, czyli 55,57% 
powierzchni. Stanowi to znikomą część areału tego siedliska w Polsce (względna 
powierzchnia C). Reprezentatywność określono jako znaczącą (C), co wynika z nieco 
odmiennego od typowego składu florystycznego, wyrażającego się głównie poprzez 
nawiązania florystyczne części płatów do grądów. Stan zachowania żyznych buczyn 
został oceniony jako dobry (B). Złożyły się na to oceny cząstkowe. Stopień zachowania 
struktury - dobrze zachowana (II), wynika z dominacji płatów o dość typowej 
fizjonomii. Stopień zachowania funkcji – dobre perspektywy (II), żyzna buczyna 
znajduje się w przewadze na gruntach w zarządzie LP, dlatego stwierdzono, że nie 
istnieje realne ryzyko niekorzystnej zmiany sposobu gospodarowania na tym 
siedlisku. Możliwość odtworzenia – możliwa przy średnim nakładzie sił i środków. 
Biorąc pod uwagę obecny stan i sposób gospodarowania w areale żyznej buczyny nie 
ma konieczności znaczącej zmiany tego sposobu. Ocenę ogólną siedliska określono 
jako znaczącą (C), co wynika głównie z relatywnie niewielkiej powierzchni siedliska 
w obszarze i nieco odmiennego od typowego składu gatunkowego. 

4. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio – Carpinetum, Tilio – 

Carpinetum) 
Siedlisko nie stwierdzono w obszarze w trakcie inwentaryzacji terenowej 
wykonywanej w ramach opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 Kościół w Dydni w 2015 roku. Płaty opisane wcześniej jako grąd 
subkontynentalny są zarówno pod względem fizjonomii jak i składu gatunkowego w 
pełni zbieżne z płatami opisanymi jako żyzna buczyna karpacka. Siedlisko to oczekuje 
na decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą możliwość wykreślenia siedliska 
z listy przedmiotów ochrony. 

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy 92/43EWG: 
1324 Myotis myotis Nocek duży w obszarze obecny był w okresie letnim. Jedynym 
obiektem, w którym nocek duży był obecny to strych i jedna z wież kościoła pw. św. 
Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Znajdowała się tu największa na Podkarpaciu 
kolonia rozrodcza nocka dużego licząca do 380 osobników. W chwili obecnej brak 
nietoperzy na strychu kościoła. Populacja nocka dużego nie jest izolowana (ocena C). Ze 
względu możliwość istotnej poprawy stanu siedlisk, ocena ogólna została ustalona jako 
znacząca (C). 
Pozostałe nietoperze (gatunki z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej): 
Plecotus auritus 
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Nyctalus noctula 

Eptesicus serotinus 
Wymienione gatunki należą do taksonów pospolitych w skali kraju i regionu. Liczebność 
populacji wymienionych gatunków jest stosunkowo mała. 

 
Właściwy stan ochrony gatunku występuje wtedy, gdy: 

� dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same 
utrzymają się w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk 
przyrodniczych; 

� naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej 
się przewidzieć przyszłości; 

� istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać 
swoje populacje przez dłuższy czas. 

Właściwy stan ochrony siedlisk występuje gdy: 

� jego naturalny zasięg i powierzchnia w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają 
się; 

� specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją          
i  prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości; 

� stan ochrony gatunków dla tego obszaru jest korzystny. 

 
W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanego 

przedsięwzięcia nie stwierdzono siedlisk ani gatunków będących przedmiotami ochrony 
obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034. 

Jak wykazano w rozdziale 6 Raportu zasięg oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie wykraczał poza granice terenu inwestycji. Oceniono, iż 
realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na wody 
powierzchniowe i podziemne, stan aerosanitarny, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy uznano, że oddziaływania generowane w trakcie 
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą miały 
znaczącego wpływu na obszar 2000 Kościół w Dydni PLH180034 gdyż: 
� na żadnym z etapów przedsięwzięcia nie dojdzie do obniżenia wartość stanu ochrony 

gatunku lub siedliska przyrodniczego lub/i jego ocenę w stosunku do podanych 
w standardowym formularzu danych obszaru Natura 2000, 

� przedsięwzięcie nie doprowadzi do znacznej (w odniesieniu do zasobów 
gatunku/siedliska w skali kraju/regionu/obszaru Natura 2000) utraty zasobów 
gatunku/siedliska będącego przedmiotem ochrony, 

� przedsięwzięcie nie zakłóci proces uzyskiwania celu ochrony gatunków/siedlisk (tj. 
uzyskania przez nie „właściwego stanu ochrony”), dla których ochrony ustanowiono 
obszar Natura 2000, 

� przedsięwzięcie nie doprowadzi do zniszczenia siedliska, którego nie będzie można 
odtworzyć w dającej się przewidzieć przyszłości, 
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� przedsięwzięcie nie spowoduje trwałą niekorzystną modyfikację warunków 
środowiska niezbędnych dla uzyskania przez siedliska/gatunki właściwego stanu 
ochrony, 

� przedsięwzięcie nie doprowadzi do niekorzystnych zaburzeń kluczowych elementów 
biotopu gatunku lub połączeń między nimi. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(integralność obszaru Natura 2000 to spójność czynników strukturalnych 
i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk 
przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. Biorąc pod uwagę 
zasięg, rodzaj i skalę zidentyfikowanych oddziaływań przewiduje się, że planowane 
przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na spójność czynników strukturalnych 
i funkcjonalnych, mających wpływ na stan gatunków i siedlisk przyrodniczych będących 
przedmiotem obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034. 

Zgodnie z treścią poradnika „Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia 
Artykułu 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EEC” ekologiczna spójność sieci Natura 2000 
zależy od obecności w niej poszczególnych obszarów, a także od stanu ochrony typów 
siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na tych obszarach. Spójność tę należy 
więc rozpatrywać zarówno na poziomie regionu biogeograficznego, badając kompletność 
przestrzennych połączeń między obszarami Natura 2000, jak i odnosząc się do 
konkretnych obszarów, pod względem odstępstw od ich właściwego stanu ochrony, gdyż 
nawet spójna przestrzennie sieć może nie funkcjonować prawidłowo, gdy ten stan 
ochrony jest niezadowalający. Jak wykazano wyżej realizacja analizowanego 
przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu ochrony siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034. Projektowane 
obiekty nie będą zakłócać pełnionych funkcji przez ww. obszar chroniony. Planowane 
przedsięwzięcie nie będzie tworzyło żadnych skutków w postaci bariery ekologicznej, 
które mogłyby zakłócić funkcjonowanie korytarza ekologicznego czy szlaku migracji 
zwierząt. Dlatego też z całą pewnością można stwierdzić, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na spójność sieci Natura 2000. 

 Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy nie przewiduje się aby 
realizacja i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia mogło naruszyć zapisy art. 
33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W myśl ww. artykułu 
zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub 
w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2)  wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Dodatkowo jak udowodniono powyżej w wyniku realizacji i funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków, kompostowni i PSZOK nie wystąpi znacząco negatywny wpływ na siedliska 
przyrodnicze, siedliska gatunków i gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru 
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Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034, a co za tym idzie nie zajdzie konieczność 
zastosowania zapisów art. 34 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

 
6.8.  ODDZIAŁYWANIE NA KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Korytarze ekologiczne definiowane są jako obszary i/lub struktury umożliwiające 
przemieszczenie się roślin, zwierząt i grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnymi 
elementami środowiska naturalnego, ponieważ umożliwiają przemieszczanie się 
organizmów między terenami stanowiącymi podstawowe siedliska dla zwierzyny. 
Dlatego też, powinny umożliwiać przemieszczanie się zwierząt w ramach aktywności 
dobowej, sezonowych wędrówek, migracji oraz kolonizacji nowych obszarów przez 
młode osobniki. Ostojami zwierzyny, które spełniają ważną rolę w zabezpieczeniu 
areałów życiowych i odpowiednich warunków siedliskowych są przede wszystkim duże, 
zwarte obszary leśne. Znaczenie tych  obszarów jako ostoi zwierzyny wzrasta, jeśli są to 
obszary podlegające ochronie prawnej, zwłaszcza parki narodowe, parki krajobrazowe, 
czy też znaczące pod względem wielkości rezerwaty przyrody, zapewniające dodatkową 
ochronę bytującym w nich zwierzętom. Istotnym elementem sieci ekologicznej są też już 
istniejące i projektowane obszary Natura 2000 (korytarze Ekologiczne w Małopolsce, IOP 
2005). Dla obszaru Polski została opracowana sieć korytarzy ekologicznych, która 
obejmuje zarówno korytarze główne (o znaczeniu międzynarodowym) oraz korytarze 
uzupełniające o znaczeniu krajowym (Jędrzejewski i in., 2006).  

Do głównych korytarzy ekologicznych na terenie naszego kraju zaliczamy: 

� Korytarz Północny (KPn) łączy Puszczę Augustowską na północnym wschodzie Polski 
(granica z Litwą) z Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym na północnym zachodzie 
(granica z Niemcami). 

� Korytarz Północno-Centralny (KPnC) łączący Puszczę Białowieską na wschodzie 
(granica z Białorusią) z Parkiem Narodowym Ujście Warty na zachodzie (granica 
z Niemcami). 

� Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) łączący Roztocze, Puszczę Solską na 
wschodzie (Granicza z Ukrainą) z Borami Dolnośląskimi na południowym zachodzie 
(granica z Czechami). 

� Korytarz Zachodni (KZ) łączący kompleksy leśne Polski Zachodniej, gdzie następnie 
na wschodzie dołącza się do korytarza Północno-Centralnego. 

� Korytarz Wschodni (KW) łączący lasy wzdłuż wschodniej granicy kraju, dołączając się 
na południu do Korytarza Północno-Centralnego. 

� Korytarz Południowy (KPd) łączący Lasy Bieszczadów na południowym wschodzie 
(granica z Ukrainą i Słowacją) z Lasami rudzkimi na południu (granica z Czechami) . 

� Korytarz Karpacki (KK) przebiega przez Bieszczady, Pieniny aż do Tatr. Na całej 
długości łączy się z częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i słowackiej. 

Powyższe korytarze zostały wyznaczone w 2005 roku i zweryfikowane w 2012 
roku w ramach opracowania na zlecenie Ministerstwa Środowiska pt. „Projekt korytarzy 
ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2012). 
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Podstawą ich wyznaczania była analiza środowiskowa oraz rozmieszczenia aktualnego 
i historycznego, a także migracji wybranych gatunków wskaźnikowych: żubra, łosia, 
jelenia, niedźwiedzia, wilka i rysia. Z tego względu obejmują one głównie tereny zalesione.  

 

Rys.  10. Lokalizacja inwestycji na tle głównych korytarzy ekologicznych 
 

Należy zaznaczyć, iż powyższe korytarze ekologiczne były wyznaczone w głównie 
w oparciu struktury umożliwiające migrację zwierząt (lasy). Jest to przykład tzw. 
podejścia strukturalnego do wyznaczania korytarzy ekologicznych (głównie 
stosowanego w planowaniu przestrzennym). Natomiast oprócz ww. podejścia można 
wyróżnić również podejście funkcjonalne. W tej koncepcji tereny uznawane są za 
korytarz ekologiczny w momencie gdy faktycznie przemieszczają się nimi organizmy. 
Wyznaczanie korytarzy ekologicznych w oparciu o ich funkcjonalność jest zadaniem 
trudnym, ponieważ wymaga często wieloletnich badań przemieszczania się organizmów 
na badanym obszarze. Należy zaznaczyć, iż jedynie cześć korytarza ekologicznego, 
wyznaczonego w oparciu o koncepcję strukturalną, będzie pełniła przypisywane mu 
funkcje.  

Z tego względu niezwykle istotnym jest wskazanie w obrębie głównych korytarzy 
ekologicznych terenów pełniących faktycznie rolę korytarzy ekologicznych i zapewnienie 
ich ochrony.  

W celu oznaczenia lokalnych korytarzy ekologicznych (trasy migracji zwierząt), 
przeprowadzono badania terenowe mające na celu wskazanie czy omawiany teren jest 
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wykorzystywany jako korytarz ekologiczny. W tym celu wykonano prace terenowe 
polegające na : 
� poszukiwaniu tropów zwierząt na miękkiej glebie,  
� poszukiwaniu tzw. przesmyków – miejsc w których zwierzęta pokonują naturalne 

(cieki wodne, wąwozy itp.) lub sztuczne bariery (drogi, zwartą zabudowę itp.), 
� poszukiwaniu innych śladów obecność zwierząt (odchody, ślady ocierania się  

o drzewa, sierść, ślady moczu itp.), 
� poszukiwaniu miejsc dogodnych do przemieszczania się zwierząt (zadrzewienia 

nadrzeczne, doliny potoków itp.). 
 

W wyniku prac terenowych na obszarze objętym opracowaniem, stwierdzono 
tropy zwierząt. Były to jednak tropy pojedynczych osobników gatunków pospolitych 
przemieszczających się w różnych kierunkach.  Mając na uwadze pokrycie roślinnością 
oraz użytkowanie terenów sąsiednich korytarze lokalne dla dużych ssaków stanowią 
kompleksy leśne pozbawione istotnych barier (zabudowy, ruchliwych dróg itp.), które 
w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostaną naruszone i będą pełnić dalej 
taką funkcję. Przedmiotowy teren, nie posiada właściwych struktur oraz warunków 
osłonowych do pełnienia funkcji stałych korytarzy migracyjnych. Ponadto należy 
zauważyć, iż w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia stałemu wyłączeniu 
i zabudowie będzie podlegał tylko i wyłącznie obszar pod zabudowę PSZOK, oczyszczalni 
oraz kompostowni. Obszary otaczające ten teren nie będą naruszone i będą mogły pełnić 
ewentualną funkcję korytarzy lokalnych, pozwalających na przemieszczanie się 
miejscowych populacji zwierząt.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest w sąsiedztwie (ok. 500 m od granic 
przedsięwzięcia) głównego korytarza południowego (GKPd), nie narusza ciągłości 
lokalnych korytarzy występujących w jego obrębie. Zważywszy na ogólny charakter 
wyznaczania głównych korytarzy, należy jednoznacznie stwierdzić, iż przedmiotowe 
zamierzenie nie będzie miało wpływu na wyznaczony główny korytarz ekologiczny. 

 

6.9. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ 

Krajobraz to zespół różnych ekosystemów wzajemnie oddziałujących na siebie, 
tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną oraz zajmujących określoną 
powierzchnię. Krajobraz stanowi układ ekologiczny, w którym klimat, gleba, powietrze 
i woda umożliwiają życie ściśle określonych zespołów roślin i zwierząt. Ze względu 
na stopień rozwoju gospodarki wyróżnia się następujące typy krajobrazu: 

� pierwotny (bez udziału działalności człowieka),  
� naturalny (częściowy wpływ działalności człowieka),  
� kulturowy (objęty gospodarką człowieka), 
� zdewastowany (zniszczony przez człowieka, którego działalność spowodowała 

zachwianie równowagi biologicznej). 
W rejonie lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia krajobraz kształtowany 

jest poprzez głównie poprzez elementy istniejącej zabudowy – mieszkaniowej, 
produkcyjnej, dróg. W omawianym krajobrazie występują dominanty krajobrazowe 
pochodzenia antropogenicznego, jak chociażby nasypy drogi wojewódzkiej – obwodnicy 
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Brzozowa. Występujący w graniach przedsięwzięcia krajobraz to typowy krajobraz 
kulturowy.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone prace budowlane,                                          
w szczególności prace ziemne będą oddziaływały na krajobraz. Nastąpi wizualne 
przekształcenie terenu, powstaną wykopy ziemne, pryzmy ziemi, tymczasowe, niewielkie 
składowiska materiałów budowlanych. Część tych oddziaływań związanych głównie 
z przekształceniem powierzchni ziemi zniknie po zakończeniu prac budowlanych, część 
natomiast będzie miała charakter trwały. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano likwidację zbędnych elementów 
oczyszczalni ścieków Brzozów-Borkówka. Zlikwidowany zostanie zatem obiekt, który 
obecnie wyróżnia się w krajobrazie. Kolektor tłoczny zostanie ułożony pod powierzchnią 
ziemi, zatem nie będzie on miał wpływu na krajobraz. Natomiast 
przepompownia/tłocznia ścieków zostanie usytuowana na terenie oczyszczalni Brzozów 
- Borkówka, czyli na terenie już przekształconym. Gabaryty przepompowni/tłoczni są na 
tyle niewielkie, że nie będzie ona wyróżniać się w krajobrazie..  

Kolektor odprowadzający ścieki do potoku Pietrykówka nie będzie miał wpływu 
na krajobraz gdyż zostanie on ułożony pod powierzchnią terenu. Jego realizacja będzie 
wymagała zniszczenia roślinności, ale tylko w obrębie wąskiego pasa terenu. Przewiduje 
się, że w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego roślinność pokryje ten teren.  

Natomiast nowym elementem w krajobrazie będą obiekty oczyszczalni ścieków 
Brzozów-Jakla Wielka, kompostowni i PSZOK. Aby zminimalizować oddziaływania 
zastosowana zostanie neutralna kolorystyka ścian i dachów obiektów. W obrębie 
przedsięwzięcia zastosowany zostanie odpowiedni udział powierzchni biologicznie 
czynnej, a wzdłuż ogrodzenia nasadzony zostanie pas zieleni izolacyjnej. Dzięki temu 
obiekty zostaną właściwie wkomponowane w krajobraz. Ponadto inwestycja zostanie 
zaprojektowana w sposób minimalizujący konieczność wycinki istniejącej roślinności, 
w szczególności drzew. Planuje się również dogęszczenie istniejących ścian roślinności 
poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów w celu zwiększenia izolacji optycznej 
w szczególności w okresie bezlistnym. Rekomenduje się zastosowanie roślinności 
typowej dla terenu i kształtowanie ścian zieleni w sposób możliwie bliski naturalnemu – 
swobodny rozrost roślin, minimalna ingerencja człowieka. 

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje istotnej 
zamiany charakteru krajobrazu.  

 

6.10. ODDZIAŁYWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

 W trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia stosowane będą różne 
urządzenia elektryczne i elektroniczne emitujące pole elektromagnetyczne. Urządzenia te 
wytwarzają pole elektromagnetyczne o bardzo małym natężeniu, znacznie mniejszym od 
maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne. Wszystkie stosowane urządzenia, 
w tym stacja transformatorowa, spełniać będą normy bezpieczeństwa, również te 
dotyczące natężenia pola elektromagnetycznego. W związku  z powyższym przewiduje 
się, że stosowane urządzenia nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
pola elektromagnetycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
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w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1883 z późn. zm.) i nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.  

 

6.11. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI I DOBRA MATERIALNE 

 Etap budowy planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się ze wzrostem emisji 
hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz czasowym obniżeniem walorów estetycznych. 
Uwzględniając charakter prowadzonych prac i zastosowany sprzęt przewiduje się,  
że nie zostaną przekroczone normy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                            

w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112)  a także nie zostaną przekroczone wartości 
dopuszczalne  substancji w powietrzu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 
2012 r., poz. 1031). Wymienione uciążliwe dla ludzi oddziaływania będą miały charakter 
krótkotrwały i znikną wraz z zakończeniem etapu budowy przedsięwzięcia. Osoby 
zatrudnione przy realizacji inwestycji zostaną odpowiednio przeszkolone i wyposażone 
w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Zaplanowane do wykonania prace 
charakteryzują się niską szkodliwością dla zdrowia. 
 Pracownicy zatrudnieni w oczyszczalni, kompostowni i PSZOK wyposażeni 
zostaną w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (indywidualne środki ochrony, rękawice 
ochronne, odzież ochronną, itp.). Pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni do 
wykonywania powierzonych im zadań. Na teren oczyszczalni i kompostowni wstęp będą 
miały tylko uprawnione osoby. 
 Etap eksploatacji oczyszczalni, kompostowni i PSZOK wiązał się będzie z emisją 
hałasu. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach, emisja hałasu pochodząca od źródeł 
projektowanych, nie będzie osiągać wartości ponadnormatywnych na terenach prawnie 
chronionych z istniejącą zabudową mieszkalną, spełniając tym samym wymagania 
ochrony środowiska w zakresie akustycznym. Zatem przewiduje się, że emisja hałasu na 
etapie eksploatacji oczyszczalni, kompostowni i PSZOK nie będzie oddziaływaniem 
uciążliwym, wpływającym na zdrowie i życie ludzi. 
 Etap eksploatacji oczyszczalni, kompostowni i PSZOK wiązał się będzie również 
z emisją zanieczyszczeń do powietrza, w tym z emisją substancji złowonnych. Jak 
wykazano w poprzednich rozdziałach, użytkowanie projektowanych instalacji nie będzie 
powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031). Porównując prognozowaną 
emisję substancji złowonnych z progami ich wyczuwalności przewiduje się, że 
oddziaływania odorowe nie będą uciążliwe dla ludzi. Należy podkreślić, iż w przypadku 
analizowanego przedsięwzięcia zastosowano wiele rozwiązań eliminujących 
oddziaływania odorowe. Przede wszystkim  źródła punktowe będące istotnymi 
emitorami powietrza złowonnego będą poddane dezodoryzacji i/lub zhermetyzowane. 
Instalacja oczyszczania ścieków i kompostowni wyposażona zostanie w wysokosprawne 
biofiltry. Ponadto wzdłuż ogrodzenia terenu oczyszczalni i kompostowni nasadzony 
zostanie pas zieleni izolacyjnej. W związku z powyższym przewiduje się, ze 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

 

147 

oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń a zwłaszcza oddziaływaniem odorów 
nie będą wpływały na zdrowie i życie ludzi. 
 W rozdziale 6 raportu udowodniono, iż planowana inwestycja nie będzie miła 
znaczącego wpływu na stan wód podziemnych i powierzchniowych. W perspektywie 
długoterminowej przewiduje się, że przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu wód. 
Nalży podkreślić, iż realizacja oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka umożliwi rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu wzrośnie komfort życia mieszkańców Gminy 
Brzozów.  

 Projektowana oczyszczalnia ścieków, kompostownia i PSZOK usytuowana 
zostanie na terenie niezabudowanym. W związku z istniejącym zagospodarowaniem 
przewiduje się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu 
na dobra materialne. Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów ograniczał się 
będzie do granic wyznaczonego terenu inwestycji. Natomiast w przypadku budowy 
kolektora odprowadzającego na terenie prywatnych posesji, przed rozpoczęciem prac 
uzyskana zostanie odpowiednia zgoda właściciela  terenu. Trasa kolektora zostanie tak 
poprowadzona aby nie doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia dóbr materialnych. 
Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  Zatem realizacja 
omawianej inwestycji nie będzie miała wpływu na dobra materialne. 

 

6.12.  ODDZIAŁYWANIA W ZAKRESIE WIBRACJI I DRGAŃ 

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia stosowane będą różnego 
rodzaju maszyny, urządzenia i pojazdy, tj. m.in.:  koparka, spycharka, ładowarka, dźwig, 
zagęszczarka, ciężarówki. Ruch pojazdów oraz użytkowanie wymienionych maszyn 
i urządzeń powodować będzie wibracje. Przewiduje się jednak, że oddziaływania 
w zakresie wibracji będą miały charakter krótkotrwały a ich zasięg ograniczał się będzie 
do terenu przedsięwzięcia. Do zagęszczania powierzchniowego gruntu na etapie budowy 
przewiduje się zastosowanie nowoczesnej płyty wibracyjnej o niskiej częstotliwości, 
która w zakresie generowanych drgań spełniać musi także wymagania dyrektywy Unii 
Europejskiej 2002/44/EC z dnia 5 kwietnia 2002 roku, wprowadzającej wartości limitów 
drgań. Należy również zauważyć, że przemieszczanie się pojazdów ciężarowych do 
transportu materiałów budowlanych nie będzie miało dużej intensywności i będzie 
odbywało się z bardzo małą prędkością, po utwardzonych drogach. 

Na etapie użytkowania przedsięwzięcia przemieszczanie się pojazdów odbywać 
się będzie tylko i wyłącznie po utwardzonych drogach wewnętrznych, co ograniczy 
możliwość wystąpienia wibracji i drgań. 

W związku z powyższym przewiduje się, że oddziaływania w zakresie wibracji 
i drgań nie będą uciążliwe dla ludzi oraz nie spowodują uszkodzenia najbliższych 
obiektów budowlanych. 
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6.13. ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ  KULTUROWY 

 W granicach terenu planowanego przedsięwzięcia ani w bezpośrednim 
sąsiedztwie nie występują obszary ani obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067), ani 
też nie przylegają do terenów objętych ochroną konserwatorską. 

W związku z powyższym oceniono, że realizacja, eksploatacja i ewentualna 
likwidacja przedsięwzięcia w żaden sposób nie naruszy struktury ani charakteru dóbr 
kultury. 

 

6.14. POWAŻNE AWARIE LUB KATASTROFY NATURALNE I BUDOWLANE 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony 

środowiska poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska 
lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Kwalifikacji do zakładu o zwiększonym 
ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138). Planowane 
przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z wymienionych grup zakładów. 

W ramach analizowanego przedsięwzięcia zastosowanych zostanie wiele 
rozwiązań mających na celu zapobiegnie lub ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych. 
Rozwiązania te zostały szczegółowo opisane w poprzednich rozdziałach. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. 2014 r., poz. 333) katastrofa naturalna to 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. Biorąc pod uwagę usytuowanie terenu planowanego przedsięwzięcia na 
obszarze o łagodnych warunkach klimatycznych, poza terenami osuwisk i terenami 
zagrożonymi ruchami masowymi ziemi, w znaczonej odległości od morza, ryzyko 
wystąpienia katastrofy naturalnej mającej wpływ na analizowane przedsięwzięcie lub 
wywołanej przez realizację przedsięwzięcia jest w praktyce znikome. Ocenę wpływu 
przedsięwzięcia na zagrożenie powodziowe przedstawiono w rozdziale 6.2.3 Raportu. 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane katastrofą 
budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego 
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, 
ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:  
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1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 
naprawy lub wymiany;  

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;  
3) awaria instalacji. 
Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie z wykorzystaniem najnowszych 
technologii spełniających wszystkie normy oraz z wykorzystaniem odpowiednio 
dobranych materiałów najwyższej jakości. Stan techniczny oczyszczalni ścieków, 
kompostowni i obiektów PSZOK będzie stale monitorowany. W związku z tym można 
stwierdzić, iż ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej, w analizowanym przypadku, 
zostało w praktyce wyeliminowane.  

 

6.15. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE 

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w odległości około 35 km od 
granicy Państwa. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach Raportu oddziaływania 
związane z etapem realizacji, użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia będą miały 
charakter lokalny. W związku z powyższym z całą pewnością można stwierdzić, że 
analizowana inwestycja nie będzie generować oddziaływań o charakterze 
transgranicznym. 

 

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  
  
 Z przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
wynika, że żadne ze zidentyfikowanych oddziaływań nie jest zaliczane do znaczących. 
Wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na 
stan powierzchni ziemi, jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Na etapie 
realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji nie dojdzie do 
ponadnormatywnej emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowa pula 
zanieczyszczeń emitowanych do powierza nie wpłynie w sposób znaczący na zmiany 
klimatu. Wykazano, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zajęcia cennych siedlisk 
przyrodniczych i nie wpłynie w sposób znaczący na świat roślin i zwierząt. Głównie ze 
względu na lokalny charakter zidentyfikowanych oddziaływań planowane 
przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący na obszary objęte ochroną, w tym na 
przedmiot ochrony oraz spójność  i integralność sieci Natura 2000. Przekształcenie 
krajobrazu związane z realizacją przedsięwzięcia również nie będzie znaczące, obiekty 
oczyszczalni, kompostowni i PSZOK zostaną odpowiednio wkomponowane w krajobraz. 
Wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na 
ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy. 
 Szczegółowy opis wszystkich zidentyfikowanych oddziaływań występujących na 
etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia znajduje się w rozdziale 6 Raportu. 

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań obejmujących w szczególności roboty 
budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie 
skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia 
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i zachowanie walorów krajobrazowych. W związku z tym, że żadne ze zidentyfikowanych 
oddziaływań powstałych na skutek realizacji i użytkowania przedsięwzięcia nie ma 
znacząco negatywnego wpływu na środowisko, nie istnieje potrzeba podejmowania 
działań mających na celu kompensację przyrodniczą. 

 

8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 Do rozwiązań lub działań mających zapobiegać lub ograniczać negatywne 
oddziaływania związane z realizacją, a następnie użytkowaniem i ewentualną likwidacją 
przedmiotowego przedsięwzięcia należą: 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na 
powierzchnię ziemi: 

− wierzchnia warstwa urodzajna o grubości około 15 cm zostanie zdjęta i zdeponowana 
na placu budowy, a po zakończeniu etapu budowy zostanie ona rozplantowana na 
powierzchni terenu; 

− do zasypania wykopów wykorzystane zostaną grunty rodzime; 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 
maszyn i urządzeń; 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 
ewentualnych wycieków; 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na 
utwardzonym i szczelnym terenie; 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko 
na utwardzonym terenie; 

− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji 
będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku tankowania 
ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji wykorzystywana będzie szczelna misa 
podkładana po korek wlewu; 

− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji i likwidacji sprzętu będą 
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach; 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych przed 
czynnikami atmosferycznymi; 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne poszczególnych elementów instalacji 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków i kompostowania przez 
wykwalifikowanych pracowników; 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych urządzeń 
czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania ścieków będzie 
zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas naprawy lub 
remontu; 

− pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą 
korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym 
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terenie, w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty będą opróżniane 
tylko przez specjalistyczne firmy; 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  odprowadzane będą do 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków; 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące ścieki, 
osady lub odcieki będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji wewnętrznej; 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące lub 
przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny; 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji zostaną wykonane jako 
szczelne o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od strony 
gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi wydostanie się wód opadowych z placów, 
lub jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu; 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki z działalności technologicznej 
na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną do 
oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji prowadzona będzie selektywna zbiórka 
wytworzonych odpadów; 

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK magazynowane będą w pojemnikach, 
kontenerach lub sektorach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów 
i zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych; 

− odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

− wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych jako szczelnych; 

− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą betonowych krawężników. 
 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na wody 
powierzchniowe: 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 
maszyn i urządzeń; 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 
ewentualnych wycieków; 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na 
utwardzonym i szczelnym terenie; 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko 
na utwardzonym terenie; 

− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji 
będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku tankowania 
ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji wykorzystywana będzie szczelna misa 
podkładana po korek wlewu; 
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− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji i likwidacji sprzętu będą 
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach; 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych przed 
czynnikami atmosferycznymi; 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne poszczególnych elementów instalacji; 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków i kompostowania przez 
wykwalifikowanych pracowników; 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych urządzeń 
czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania ścieków będzie 
zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas naprawy lub 
remontu; 

− pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą 
korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym 
terenie, w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty będą opróżniane 
tylko przez specjalistyczne firmy; 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  odprowadzane będą do 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków; 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące ścieki, 
osady lub odcieki będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji wewnętrznej; 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące lub 
przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny; 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji zostaną wykonane jako 
szczelne o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od strony 
gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi wydostanie się wód opadowych z placów, 
lub jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu; 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki z działalności technologicznej 
na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną do 
oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji prowadzona będzie selektywna zbiórka 
wytworzonych odpadów;  

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK magazynowane będą w pojemnikach, 
kontenerach lub sektorach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów 
i zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych; 

− odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

− wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych jako szczelnych; 

− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą betonowych krawężników; 

− przed odprowadzeniem wód z odwadniania do wód płynących, zostaną one 
oczyszczone z nadmiernej ilości zawiesiny za pomocą mobilnych urządzeń; 
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− zrzut wód z odwadniania do wód płynących będzie odbywał się sukcesywni tak, aby 
różnice wyniosły nie więcej niż 15% przepływu średniego potoku; 

− harmonogram zostanie ułożony tak, aby prace ziemne wykonywane były w porze 
suchej; 

− prace zostaną wykonane tak, aby nie zakłócić stosunków wodnych; 

− prace wykonane zostaną w porze letniej, przy nikim poziomie wód w korycie; 

− prace wykonywane sprzętem odbywać się będą z brzegu koryta; 

− w przypadku silnego wzrostu zawiesiny prace zostaną wstrzymane do czasu ustania 
zmętnienia wody; 

− wycinka drzew i krzewów stanowiących obudowę biologiczną cieku zostanie 
ograniczona do minimum; 

− prace zostaną wykonane poza okresem rozrodu ryb; 

− w miarę możliwości do wykonania umocnień wykorzystane zostaną materiały 
naturalne; 

− oczyszczone ścieki spełniać będą wymagane prawem normy; 

− w razie konieczności wykonany zostanie zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych 
umożliwiający w okresach wysokich przepływów ścieków ich retencjonowanie 
i sukcesywne odprowadzanie do odbiornika; 

− prowadzona będzie stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków; 

− prowadzony będzie stały monitoring ilości i jakości ścieków; 

− prowadzony będzie monitoring jakości wód w odbiorniku; 

− prace budowlane i związane z likwidacją oczyszczalni Brzozów-Borkówka 
prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego, 

− w miarę możliwości zaplecze techniczne lokalizowane będzie na terenach 
niezagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, 

− zorganizowana zostanie bezpośrednia łączność z Instytutem Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody oraz 
informacji dotyczących zmiany stanów wód,  

− opracowany zostanie plan ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót, 
określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji sprzętu 
i zabezpieczenia innych urządzeń, a wystąpieniem określonej sytuacji hydo-
meteorologicznej, 

− teren robót po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na wody 
podziemne: 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 
maszyn i urządzeń; 

− teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 
ewentualnych wycieków; 

− zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na 
utwardzonym i szczelnym terenie; 

− wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko 
na utwardzonym terenie; 
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− samochody oraz maszyny budowalne wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji 
będą tankowane na stacji paliw, poza terenem inwestycji, w przypadku tankowania 
ciężkiego sprzęty na terenie inwestycji wykorzystywana będzie szczelna misa 
podkładana po korek wlewu; 

− konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji i likwidacji sprzętu będą 
wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach; 

− wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych przed 
czynnikami atmosferycznymi; 

− wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne poszczególnych elementów instalacji; 

− stała kontrola przebiegu procesu oczyszczania ścieków i kompostowania przez 
wykwalifikowanych pracowników; 

− w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy poszczególnych urządzeń 
czy elementów instalacji technologicznych, ciągłość oczyszczania ścieków będzie 
zapewniona poprzez wykonanie instalacji tymczasowych na czas naprawy lub 
remontu; 

− pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą 
korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych, usytułowanych na utwardzonym 
terenie, w obrębie zaplecza technicznego, przenośne sanitariaty będą opróżniane 
tylko przez specjalistyczne firmy; 

− ścieki bytowe wytworzone w powstałych obiektach  odprowadzane będą do 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie do obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków; 

− wszystkie obiekty na oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące ścieki, 
osady lub odcieki będą wyposażone w przelewy do szczelnej kanalizacji wewnętrznej 

− wszystkie obiekty w oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostowni gromadzące lub 
przesyłające ścieki, osady lub odcieki, będą wykonane w sposób szczelny; 

− wszystkie place, drogi dojazdowe na terenie inwestycji zostaną wykonane jako 
szczelne o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, ograniczone od zewnątrz, od strony 
gruntu krawężnikami, uniemożliwiającymi wydostanie się wód opadowych z placów, 
lub jakichkolwiek zanieczyszczeń na zewnątrz do gruntu; 

− wszystkie ścieki wewnętrzne, różnego rodzaju odcieki z działalności technologicznej 
na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją wewnętrzną do 
oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji prowadzona będzie selektywna zbiórka 
wytworzonych odpadów;  

− odpady na terenie inwestycji, zwłaszcza PSZOK magazynowane będą w pojemnikach, 
kontenerach lub sektorach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadów 
i zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych; 

− odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów; 

− wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych (tzw. 
zanieczyszczonych) na terenie inwestycji zostaną odprowadzone szczelną kanalizacją 
wewnętrzną do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków; 

− wykonanie placów manewrowych i technologicznych jako szczelnych; 
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− oddzielenie placów od terenów zielonych za pomocą betonowych krawężników; 

− wykonanie przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami i rowami metodą bezwykopową; 

− wykonanie próby szczelności kolektora tłocznego przed oddaniem do użytkowania; 

− w przypadku przerwania sieci drenarskiej, wykonany zostanie drenaż opaskowy 
z podłączeniem przerwanych rurociągów zachowując średnicę wewnętrzna i spadek, 
połączenia zabezpieczone zostaną przed zamuleniem; 

− aby ograniczyć zużycie wody z wodociągu (zasilanego z ujęcia wód podziemnych 
Brzozów-jakla Wielka) źródłem wody technologicznej będą ścieki oczyszczone. 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na jakość 
powietrza: 

− prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 
maszyn, urządzeń, pojazdów; 

− wyłączanie silników podczas postoju bądź rozładunku; 

− stosowane będą gotowe mieszanki betonu (przygotowywane w wytwórniach betonu) 
dowożone za pomocą tzw. samochodów ,,gruszek”; 

− transport materiałów sypkich odbywał się będzie wywrotkami wyposażonymi 
w opończe (plandeki); 

− podczas utrzymywania się długotrwałych okresów bezdeszczowej pogody stosowane 
będzie zraszanie hałd materiałów budowlanych; 

− wykorzystanie do ogrzewania gazu ziemnego; 

− zastosowanie materiałów o odpowiednio dobranej izolacyjności cieplnej; 

− zastosowanie biofiltrów o skuteczności 91-99%; 

− źródła punktowe będące istotnymi emitorami powietrza złowonnego będą poddane 
dezodoryzacji i/lub zhermetyzowane; 

− zastosowana zostanie zieleń izolacyjna. 
 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na klimat 
akustyczny: 

− prace budowalne wykonywane będą tylko w porze dziennej; 

− zaplanowane zostaną operacje z użyciem ciężkiego sprzętu; 

− stosowany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym; 

− stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego będzie stale 
monitorowany; 

− przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w czasie przerw w pracy, 

− zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie 
procesu budowlanego; 

− wszystkie pojazdy poruszać się będą po utwardzonych drogach; 

− utrzymywane będą w czystości i dobrym stanie technicznym powierzchnie 
utwardzone (m.in.: parkingi, drogi wewnętrzne), w obrębie których odbywał się 
będzie ruch samochodowy, celem zminimalizowania intensywności drgań i poziomu 
hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy; 

− zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim poziomem 
emisji hałasu; 
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− zastosowane zostaną materiały o odpowiednio dobranej izolacyjności akustycznej; 

− zastosowana zostanie zieleń izolacyjna. 
 

Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na rośliny 
i zbiorowiska roślinne: 

− przed wykonaniem wykopów zostanie zdjęta wierzchnia warstwa humusu wraz 
z darnią łąkową o miąższości min. 20 cm i ułożona zostanie poza pasem montażowym 
w celu późniejszego jej ułożenia na powierzchni zasypanych wykopów; 

− zdjętą darń z humusem zostanie zabezpieczona przed rozmyciem przez opady 
deszczu, w przypadku braku opadów atmosferycznych złożona darń będzie 
ochroniona przed wyschnięciem poprzez zraszanie jej wodą; 

− wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do minimum; 

− prace ziemne w obrębie strefy korzeniowej drzew (które nie będą przeznaczone do 
wycinki) wykonane zostaną ręcznie, a drzewa znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie prac zostaną zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami za 
pomocą słomianych mat owiniętych wokół pnia lub za pomocą szalunku z desek 
wokół pnia. 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na 
herpetofaunę: 

− w celu ochrony ww. grupy organizmów przed ewentualnym bezpośrednim 
oddziaływaniem wystąpienia negatywnego wpływu prac budowlanych, wykopy 
niezagospodarowane w danym dniu będą szczelnie zabezpieczane przed 
wpadnięciem do nich drobnych zwierząt. Ponadto codziennie przed rozpoczęciem 
prac będzie następowała kontrola, mająca na celu sprawdzenie wykopów i zagłębień 
terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych pod kątem występowania w nich 
przedstawicieli świata herpetofauny. W przypadku stwierdzenia takich osobników, 
będą one w ostrożny sposób odławiane i przenoszone w siedliska odpowiadające 
wymaganiom biologicznym uwolnionych gatunków.; 

− w celu zminimalizowania odziaływań polegających na zaborze i likwidacji siedlisk 
lądowych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wpływem 
początkowe etapy robót związane z odhumusowaniem i zdjęciem wierzchniej 
warstwy gleby z obszaru objętego przedsięwzięciem odbędą się od połowy sierpnia 
do połowy października, co powinno w sposób zadawalający zabezpieczyć 
ewentualnych przedstawicieli świata herpetofauny, korzystających z obszaru działek 
inwestycyjnych jako zimowiska. 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na ssaki: 

− w celu wyeliminowania ryzyka, wystąpienia negatywnego wpływu prac budowlanych, 
wykopy niezagospodarowane w danym dniu będą szczelnie zabezpieczane przed 
wpadnięciem do nich drobnych zwierząt. Ponadto codziennie przed rozpoczęciem 
prac będzie następowała kontrola, mająca na celu sprawdzenie wykopów i zagłębień 
terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych pod kątem występowania w nich 
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drobnych zwierząt. W przypadku stwierdzenia takich osobników, będą one 
w ostrożny sposób odławiane i przenoszone w siedliska odpowiednie dla nich; 

− w celu ochrony przed ewentualnym pośrednim oddziaływaniem przygotowanie placu 
pod budowę a w szczególności pod posadowienie zabudowy PSZOK, oczyszczalni, 
kolektora i kompostowni poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu  tzw. 
odhumusowywanie odbędzie się w okresie od połowy sierpnia do połowy 
października; 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na 
awifaunę: 

− ewentualna wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza okresem od 
1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się wycinkę w ww. okresie jedynie w przypadku 
przeprowadzenia kontroli przez przyrodnika, która wykluczy możliwość lęgów; 

− na terenach gdzie planuje się realizację oczyszczalni ścieków, PSZOK i kompostownię, 
przed przystąpieniem do prac ziemnych zostanie przeprowadzone rozpoznanie pod 
kątem występowania lęgów ptaków, w przypadku ich potwierdzenia prace zostaną 
wstrzymane do czasu ich zakończenia lub otrzymania stosownych zezwoleń na 
niszczenie lęgów; 

− w celu możliwości założenia lęgów na terenach przekształconych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia, teren przeznaczony pod oczyszczalnię, PSZOK oraz kompostownię 
zostanie obsadzony zielenią izolacyjną, w skład której wejdą rodzime gatunki takie 
jak: jarząb pospolity, leszczyna, głóg jednoszyjkowy, bez czarny, tarnina, jeżyna, 
czeremcha pospolita, grab, lipa. 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na 
krajobraz: 

− zastosowana zostanie neutralna kolorystyka ścian i dachów obiektów; 

−  zastosowany zostanie odpowiedni udział powierzchni biologicznie czynnej, 

− wzdłuż ogrodzenia nasadzony zostanie pas zieleni izolacyjnej.  
 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na emisję 
pola elektromagnetycznego:  

− wszystkie stosowane urządzenia, w tym stacja transformatorowa, spełniać będą 
normy bezpieczeństwa dotyczące natężenia pola elektromagnetycznego. 

 
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające oddziaływania mogące mieć wpływ na emisję 
drgań i wibracji:  

− zastosowanie nowoczesnej płyty wibracyjnej o niskiej częstotliwości, która w zakresie 
generowanych drgań spełniać musi także wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 
2002/44/EC z dnia 5 kwietnia 2002 roku, wprowadzającej wartości limitów drgań; 

− przemieszczanie się pojazdów ciężarowych do transportu materiałów budowlanych 
nie będzie miało dużej intensywności i będzie odbywało się z bardzo małą prędkością, 
po utwardzonych drogach; 
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− na etapie użytkowania przedsięwzięcia przemieszczanie się pojazdów odbywać się 
będzie tylko i wyłącznie po utwardzonych drogach wewnętrznych. 

 

9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA   

 Obliczenia numeryczne na potrzeby analizy akustycznej wykonano 
z wykorzystaniem oprogramowania realizującego obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu 
w środowisku zgodnie z metodą zalecaną przez ISO 9613-2. Obliczenia emisji hałasu ze źródeł 
przemysłowych wykonano wykorzystując model oparty na normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. Metodyka oparta na normie 
ISO 9613-2 określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                                          
30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2019 r., poz. 2286).  
 Przedstawione w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko obliczenia rozkładu 
stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu wykonano programem 
komputerowym, na podstawie referencyjnego algorytmu obliczeniowego wg. 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).  
 Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska             

metodyka referencyjna to określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, 
która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji 
uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz 
energii w środowisku. Wyżej wymienione programy komputerowe wykorzystują 
metodyki referencyjne określone w przepisach szczegółowych, spełniają zatem wszystkie 
wymogi prawne. W związku z powyższym autorzy Raportu uznali, iż wykorzystanie ww. 
programów komputerowych jest optymalną metodą dla przedstawienia oddziaływania 
przedsięwzięcia na klimat akustyczny i na stan powietrza atmosferycznego. 

 Dokonując analizy oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na pozostałe 
komponenty środowiska wykorzystano metodę analizy wynikowej przeprowadzonej                       
w oparciu o: 

� koncepcję projektową przedsięwzięcia, w tym koncepcję zagospodarowania 
terenu, 

� informacje i materiały uzyskane od Inwestora,  
� ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego (WIOŚ, PSH, PIG, MŚ), 
� materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, 

geologiczne, hydrologiczne i hydrograficzne, 
� wyniki szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej.  

 W pierwszej kolejności na postawie dostępnych wskaźników, danych                                            
o środowisku przyrodniczym z okresu kilku lat, materiałów kartograficznych oraz 
inwentaryzacji przyrodniczej oceniono stan środowiska w miejscu realizacji 
planowanego przedsięwzięcia. Następnie przeanalizowano koncepcję projektową oraz 
informacje uzyskane od Inwestora  i zidentyfikowano czynniki wpływu na poszczególne 
komponenty środowiska. Na podstawie zebranych danych dokonano opisu 
prognozowanych oddziaływań.  
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 W przeprowadzonej analizie wspierano się również metodą analogii 
(wykorzystano przy tym doświadczenia autorów Raportu), tzn. określano wielkości 
emisji dla obiektów projektowych przez porównanie ich z obiektami lub układami 
technologicznymi, dla których wykonane zostały już pomiary. 

 Autorzy Raportu uznali, iż metoda analizy wynikowej, wspierana przez metodę 
analogii jest wiarygodna i umożliwia dokładny opis prognozowanych oddziaływań.  

 

10. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z BAT 

 Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny 

instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu 
uwzględnia się w szczególności:  

� stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 
� efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,  
� zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 
� stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów,  
� rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
� wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 
� postęp naukowo-techniczny. 

Analizowane przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków, 
kompostowni i PSZOK: 

− zrealizowane zostanie z wykorzystaniem materiałów spełniających wszystkie normy 
bezpieczeństwa, 

− zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody oraz innych surowców, materiałów 
i paliw, 

− umożliwi skuteczne oczyszczanie ścieków do poziomu wymaganego przepisami 
prawa, 

− polegać będzie na zastosowaniu technologii małoodpadowych, 

− umożliwi odzysk wytworzonych odpadów technologicznych, 

− emitowane zanieczyszczenia nie będą ze względu na ich rodzaj, zasięg oraz wielkość 
powodowały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,  

− zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne, które zostały sprawdzone 
w innych, już funkcjonujących oczyszczalniach ścieków posiadających instalacje 
mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, 

− zastosowane rozwiązania będą zgodne z przepisami prawa i zgodnie z powszechnymi 
technikami stosowanymi przy budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

 W związku z powyższym oceniono, że proponowana w ramach analizowanego 
przedsięwzięcia technologia spełnia wymagania, o których mowa art. 143 ustawy z dnia                  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. W związku tym w przypadku omawianej inwestycji nie ma zastosowania 
decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca 
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konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania 

odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 

 

11. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dla 
analizowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania. 

 

12. ODNIESIENIE DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH 

Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Z punktu widzenia realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia istotne są cele 
ustanowione w  Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. Transpozycja zapisów RDW do 
prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 20 lipca 
2017r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) wraz z jej aktami 
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), oraz do aktów wykonawczych tych ustaw. Zapisy 
RDW wprowadzają system gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Na 
terenie objętym projektem dokumentu obowiązują ustalenia zawarte w ,,Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”  (Dz. U. 2016 r., poz. 1911), który 
jest dokumentem o znaczeniu strategicznym. Zgodnie z ustaleniami Planu celem 
środowiskowym w przypadku JCWP Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 jest 
osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 
powierzchniowych oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego  jednolitej 
części wód podziemnych PLGW2000152. W rozdziela 6.2.2.2. i 6.2.2.3. dokonano oceny 
wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe określone dla ww. JCWP 
i JCWPd. Dowiedziono, iż realizacja projektowanej oczyszczalni ścieków Brzozów-Jakla 
Wielka jest wręcz niezbędna, aby możliwe było osiągniecie dobrego potencjału 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego przez JCWP Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644. Dowiedziono również, że analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie 
na pogarszanie stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, a także nie zagrozi 
osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd PLGW2000152. 

 
Cele środowiskowe w zakresie gospodarki odpadami zostały określone 

w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 – dokumencie strategicznym o znaczeniu 
krajowym. Realizacja analizowanego przedsięwzięcia bezpośrednio przyczyni się do 
osiągniecia następujących celów określonych w KPGO 2022:  
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1. W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami 
ulegającymi biodegradacji:  
1) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji;  
2) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  
3) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie): 
a) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie całego kraju do końca 2021 r. – zestandaryzowanie ma na 
celu zapewnienie minimalnego poziomu selektywnego zbierania odpadów 
szczególnie w odniesieniu do gmin w których stosuje się niedopuszczalny podział na 
odpady „suche”-„mokre”,  
b) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie 
systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać 
w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,  
c) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania 
odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.;  
4) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy 
tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. 

2. W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi (KOŚ): 
1) całkowite zaniechanie składowania KOŚ; 
2) zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska, 
3) dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych 
zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego. 
 

Dokumentem o znaczeniu strategicznym jest Krajowy program oczyszczania 
ścieków komunalnych (KPOŚK 2017). Celem Programu, przez realizację ujętych w nim 
inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym 
idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. W KPOŚK 
oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji, w tym 
aglomeracji Brzozów, w niezbędną infrastrukturę. W tym zakresie przedmiotowe 
przedsięwzięcie jest spójne z KPOŚK gdyż zakłada realizację oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji Brzozów (przedsięwzięcie pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków dla 
aglomeracji Brzozów” zostało wymienione w Załączniku 2 KPOŚK 2017. Budowa 
oczyszczalni Brzozów-Jakla Wielka o odpowiednio dobranej wydajności umożliwi 
przyjęcie wszystkich ścieków powstających na obszarze aglomeracji (po rozbudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej). Tym samym omawiana inwestycja  umożliwi osiągnięcie ww. celu 
KPOŚK.  
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Na szczeblu lokalnym dokumentami o znaczeniu strategicznym są m.in.:  
1) Program ochrony środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2016-2019 z perspektywą 

na lata 2020-2023 – zgodnie z ustaleniami Programu celem głównym w zakresie 
gospodarki wodami jest: ,,Zrównoważona gospodarka wodna zmierzająca do poprawy 

stanu jakości wód powierzchniowych i utrzymanie stanu jakości wód podziemnych”. Cel 
ten ma być osiągnięty m.in. przez rozbudowę i modernizację infrastruktury 
kanalizacyjnej. Realizacja omawianego przedsięwzięcia przyczyni do osiągniecia 
założonego celu, gdyż umożliwi powstanie oczyszczalni ścieków gotowej przyjąć 
ścieki z terenów dotąd nieskanalizowanych (oczyszczalnia Brzozów-Borkówka nie 
daje takiej możliwości ze względu na ograniczoną wydajność) 

2) Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 – 2024 – zgodnie z ustalaniami 
Strategii jednym z założonych celów jest: ,,Wysoki stopień rozwoju i zachowania 

zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych i kulturowych”. Cel ten ma być 
osiągnięty m.in. poprzez pełne skanalizowanie gminy i budowę oczyszczalni ścieków. 
Zatem realizacja omawianej inwestycji w sposób bezpośredni przyczyni się do 
osiągnięcia ww. celu środowiskowego.   

 

13.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH  

 W trakcie toczącego się postepowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynęły 
pisma mieszkańców Brzozowa i okolic, wyrażające sprzeciw wobec planowanej budowy 
oczyszczalni ścieków oraz kompostowni. Mieszkańcy sprzeciwiają się realizacji 
przedsięwzięcia w zaplanowanym miejscu głównie z obawy przed emisją odorów oraz 
hałasu.  
 Budowa oczyszczalni ścieków i kompostowni zwykle powoduje niepokój wśród 
mieszkańców, zwłaszcza tych, których zabudowa ma się znajdować się najbliżej 
projektowanych obiektów. Niepokój ten zwykle wynika ze zbyt małej wiedzy o zakresie 
planowanego przedsięwzięcia i przyjętych rozwiązaniach. Dodatkowo informacje 
o uciążliwościach zapachowych wywoływanych przez już istniejące oczyszczalnie 
ścieków potęgują ten niepokój a w efekcie wywołują sprzeciw wobec budowy 
oczyszczalni i kompostowni. Tu jednak należy podkreślić, iż instalacje oczyszczania 
ścieków i kompostowania, które są uciążliwe pod względem zapachowym są to przede 
wszystkim oczyszczalnie i kompostownie już od dawna eksploatowane i  stosujące 
przestarzałe technologie. Natomiast projektowana oczyszczalnia i kompostownia będzie 
wykorzystywać najnowsze technologie oraz najskuteczniejsze rozwiązania eliminujące 
niekorzystne oddziaływania, które mogłyby mieć wpływ na tereny sąsiednie. 
 Niniejszy Raport stanowi źródło rzetelnej wiedzy o planowanym przedsięwzięciu 
polegającym na budowie oczyszczalni ścieków, kompostowni i PSZOK. W dokładny 
sposób analizuje oddziaływania związane m.in. oddziaływaniami odorowymi jak 
i oddziaływaniami mającymi wpływ na jakość wód powierzchniowych, w tym wpływ na 
ujęcie wód podziemnych Brzozów-jakla Wielka. 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewni społeczeństwu 
możliwość zapoznania się z całą dokumentacją zgromadzoną w toku prowadzonego 
postępowania, w tym również z niniejszym Raportem. W wyznaczonym 30-dniowym 
terminie możliwe będzie składanie uwag i wniosków odnośnie planowanego 
przedsięwzięcia. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
nie rodzi żadnych praw do terenu i nie stanowi zezwolenia na realizację. Określa ona 
warunki realizacji i użytkowania, których będzie musiał przestrzegać Inwestor jeśli 
uzyska wszystkie wymagane prawem zezwolenia na realizację i użytkowanie. W związku 
z tym w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Inwestor nie musi być 
właścicielem grunty, na którym zostanie zrealizowane przedsięwzięcie i nie ma też 
obowiązku uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością znajdującą się 
w granicach inwestycji.  

  

14. MONITORING  

 Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzony będzie stały 
nadzór budowlany według obowiązujących przepisów branżowych. Natomiast na etapie 
użytkowania, planowane przedsięwzięcie monitorowane będzie na podstawie 
gromadzonych danych dotyczących: 

� zużycia wody,  
� ilości i jakości surowych i oczyszczonych ścieków, 
� jakości wód w odbiorniku, 
� ilości wytworzonych odpadów, 
� ilości przetwarzanych odpadów, 
� ilości odpadów zebranych selektywnie. 

 Monitoring prowadzony będzie zgodnie z warunkami pozwolenia 
wodnoprawnego oraz pozwolenia na przetwarzanie odpadów, które zostaną wydane 
jeszcze przed oddaniem obiektów do użytkowania. 

 

15. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW LUB LUK 

WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

W trakcie opracowywania Raportu o oddziaływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia pn.: ,, Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekami i odpadami w 
Gminie Brzozów”, nie napotkano na żadne trudności wynikające z niedostatków lub luk 
we współczesnej wiedzy. Wszystkie niezbędne dane uzyskano od projektantów, 
dostawców technologii oraz z zasobów jednostek administracyjnych, władnych do 
udostępniania informacji o środowisku.  
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