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1. Wiadomości ogólne 

1.1. Informacje wstępne 
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych tj. na 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu projektowanej ul. Sportowej  
w Truskolasach – gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, woj. śląskie do istniejącego rowu 
oraz na wykonanie: 
• wylotu kanału deszczowego KD do istniejącego rowu,  
• przebudowę istniejącego przepustu P1, 
• przebudowę istniejącego przepustu P2, 
opracowało biuro projektowe: 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.  
                  ul. Szymanowskiego 15  
                      42-201 Częstochowa 

dla Urzędu Gminy Wręczycy Wielkiej. 
Konieczność opracowania niniejszego operatu wynika z obowiązujących aktów prawnych 
zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 – Prawo wodne. 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat do dochodzeń wodnoprawnych  
na podstawie, którego Gmina Wręczyca Wielka będzie mogła wystąpić do organu 
właściwego do wydania pozwolenia o udzielenie mu stosownego pozwolenia wodno 
prawnego. 

1.3. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest zebranie i usystematyzowanie danych niezbędnych  
do  uzyskania na jego podstawie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 punkt 
1 oraz punkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, 
poz. 145 ze zm.) na wykonanie urządzenia wodnego tj.: 
• wylotu kanału deszczowego KD do istniejącego rowu,  
• przebudowę istniejącego przepustu P1, 
• przebudowę istniejącego przepustu P2, 
oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie do ziemi poprzez istniejący rów,  
ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Sportowej w Truskolasach. 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 punkt 19 ustawy Prawo Wodne - „ilekroć w ustawie jest mowa  
o urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności […] zbiorniki, rowy, wyloty urządzeń 
kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych. 
Zgodnie z art. 37 punkt 2 ustawy Prawo Wodne „…szczególnym korzystaniem z wód jest 
korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w  szczególności 
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wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi…”.  
Zakres opracowania jest zgodny z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145 ze zm.).  
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ww. ustawy organem właściwym do udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego jest Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu 
Kłobuckiego.  

1.4. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby  
i adresu 

 Ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jest: 
             GMINA WRĘCZYCA WIELKA 
                  ul. Sienkiewicza 1 
              42-130 WRĘCZYCA WIELKA 

  która będzie właścicielem kanalizacji deszczowej po jej wykonaniu. 

1.5. Podstawa prawna opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią nw. akty prawne: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

2013, poz. 1232, ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 145,  

ze zm.); 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21); 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220 ze 

zm.); 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 
984 ze zm.). 

1.6. Materiały źródłowe 

Do opracowania Operatu wykorzystano następujące dokumenty i materiały: 
1. Projekt Budowlany pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości 

Truskolasy wraz z budową kanalizacji deszczowej” opracowany przez MIASTOPROJEKT  
CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.;  2014. 

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca 
Wielka (zał. Z-1). 

3. Wypis z rejestru gruntów (zał. Z-2).   
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2. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograf. 
oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego 
wykonania 

a) W związku z przebudową włączenia ul. Sportowej w ul. Kopernika w Truskolasach  
na istniejącym rowie wzdłuż ul. Kopernika zostanie przebudowany istniejący przepust 
drogowy. 

Parametry przebudowywanego urządzenia wodnego - przepust P1:  
• średnica    Ø400mm;  
• rzędna dna                       od 252,82 do 253,14m n.p.m.;  
• spadek   2,4%; 
• długość   13,0m 
• współrzędne geodezyjne: 
                       X=5636267.4245  X=5636259.5512   

Y=6557906.9304   Y=6557896.5858  
• współrzędne geograficzne:   

     N 50° 51`31,73``  N 50° 51`31,55`` 
E 18° 49`20,90``  E 18° 49`20,37`` 

b) W celu wprowadzenia wód do rowu zostanie zabudowany na nim żelbetowy wylot kanału 
deszczowego zabezpieczony klapą zwrotną.   

Parametry projektowanego urządzenia wodnego - wylot KD:  
• średnica    Ø500mm;  
• rzędna dna   250,10m n.p.t.;  
• współrzędne geodezyjne: 
                        X=5635864.3469   

                       Y=6558201.6182 
• współrzędne geograficzne:   

N 50° 51`18,64`` 
                         E 18° 49`36,00`` 

c) W związku z przebudową ul. Sortowej w Truskolasach i zły stan techniczny zostanie 
przebudowany istniejący przepust drogowy na istniejącym rowie. 

Parametry przebudowywanego urządzenia wodnego - przepust P2:  
• średnica    Ø800mm;  
• rzędna dna   od 250,00 do 250,10 m n.p.m.;  
• spadek   1,3 % 
• długość    7,85m 
• współrzędne geodezyjne: 

X=5635869.3642   X=5635863.2444   
Y=6558207.9780  Y=6558203.0846 

• współrzędne geograficzne:   
                       N 50° 51`18,55``  N 50° 51`18,70`` 
         E 18° 49`35,82` E 18° 49`36,04`` 
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3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest szczególne korzystanie z wód polegające  
na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejący rowu  
z terenu ul. Sportowej w Truskolasach, zgodnie z art. 37 Ustawy z 18 lipca 2001 r – Prawo 
wodne ( Dz. U. z 202012, poz. 145 tekst jednolity).  
 

4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli 

Przebudowywany przepust P1 na istniejącym rowie znajduje się na działce o nr ewid. 1368/1 
- obręb Truskolasy, która według wypisu z rejestru gruntów (zał. Z-2) stanowi:  
   własność:  Skarb Państwa  
    

  władający: Powiatowy Zarząd Dróg    
       ul. Zamkowa 19    
     42-100 KŁOBUCK 
 

Przebudowywany przepust P2 i projektowany wylot KD do rowu znajdować się będą na 
działce o nr ewid. 1372 - obręb Truskolasy, która według wypisu z rejestru gruntów (zał. Z-2) 
stanowi: 
      własność:  Skarb Państwa – Starosta Kłobucki  
     ul. Rynek im. Jana Pawła II  
     42-100 KŁOBUCK  
    
   władający: Urzędu Gminy Wręczyca Wielka    
      ul. Sienkiewicza 1    
      42-130 WRĘCZYCA WIELKA 

 

Wody zbierane przez kanalizację zostaną wprowadzone do rowu - dz. nr ewid. 1373 - obręb 
Truskolasy, która według wypisu z rejestru gruntów (zał. Z-2) stanowi:  
   własność:  Skarb Państwa – PPRN - Wodne Melioracje Kłobuck  
     Skarb Państwa – Starosta Kłobucki  
     ul. Rynek im. Jana Pawła II  
     42-100 KŁOBUCK  

5. Charakterystyka ogólna obiektu  

Na terenie objętym opracowaniem nie istnieje układ kanalizacji deszczowej co powoduje,  
iż wody opadowe spływają powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu i siąkną. 
Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z układem podczyszczającym ma za zadanie 
przejęcie wód deszczowych z terenu ul. Sportowej w Truskolasach, czasowe ich 
przetrzymanie, podczyszczenie i odprowadzenie do istniejącego rowu. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka  
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zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dn. 7 lipca 2011r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszoną  
w Dz. U. Województwa Śląskiego z dn. 24 sierpnia 2011r. nr 186 poz. 3481 oraz na 
podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IF/III/0911/31/11 z 10 
sierpnia 2011r. ogłoszonego w Dz. U.  Województwa Śląskiego z dn. 24 sierpnia 2011r. nr 
183, poz. 3484, zakazane jest wprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do ziemi.  
Zagospodarowanie analizowanego terenu stanowi zał. Z-4. 

6. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprow. 
ścieków 

Przepust P1 
Przepust z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej ø400mm i ściankach gr. 70mm 
zakończony żelbetowymi prostymi ścianami oporowymi. Ściany grubości 20cm oparte na 
ławie  betonowej  szer. 70cm i wysokości 30cm. 
Poziom posadowienia ławy pod ścianą wlotu 252,14m n.p.m.; poziom wlotu 253,14m n.p.m. 
Poziom posadowienia ławy pod ścianą wylotu 251,82m n.p.m.; poziom wylotu 252,82m 
n.p.m. 
Rura przepustu o spadku 2,4% ułożona jest na ławie betonowej szer. 100cm i wys. 30cm  
i obetonowana betonem gr. 20cm. 
Dno i ściany rowu przed wlotem i za wlotem umocnić płytami ażurowymi typu C-10 
60x40x10cm. Szczegóły przepustu P1 wg. zał. Z-6. 
Kanalizacja deszczowa z wylotem KD i przepustem P2 
Wody opadowe ze zlewni ul. Sportowej zostaną odbierane przez przykrawężnikowy ściek 
uliczny i wpusty deszczowe, projektowanym kanałem poprzez układ podczyszczający  
w postaci zintegrowanego stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem  
i dziesięciokrotnym by-passem typ SKG2BP 040 o przepustowości Qnom=40l/s  
i Qmax= 400l/s do istniejącego rowu projektowanym wylotem KD. 
Kanały zaprojektowano z rur żelbetowych kl. A łączonych na uszczelkę gumową  
o średnicach:  
• ∅300/70mm o dop. obciążeniu roboczym 50kN/mb,  
• ∅400/70mm o dop. obciążeniu roboczym 60kN/mb,  
• ∅500/75mm o dop. obciążeniu roboczym 75kN/mb,  
• ∅600/80mm o dop. obciążeniu roboczym 100kN/mb.  
Przyłącza wpustów deszczowych zaprojektowano z rur ∅200/5,9mm z PVC-U ze ścianką litą 
(jednowarstwowych) i wydłużonym kielichem  kl. S (SN8). 
Zaprojektowano studzienki: 

• kanalizacyjne z kręgów betonowych ∅1,2m z betonu C35/45 łączonych na uszczelkę  
z włazami z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D.  Studnie wyposażyć w żeliwne 
stopnie złazowe. Studnie wskazane na zał. Z-5 wykonać, jako osadnikowe. Głębokość 
osadnika powinna wynosić min. 0,5m; 

• ściekowe z rur żelbetowych kl. A ∅500/75mm o dop. obciążeniu roboczym 75kN/mb  
z wpustem deszczowym jezdniowym, zatrzaskowym. 
Wody odebrane przez projektowany kanał zostaną odprowadzone przez istniejący rów. 
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W celu wprowadzenia wód do rowu należy zabudować na nim żelbetowy wylot kanału 
deszczowego Ø500 zabezpieczony klapą zwrotną z PEHD (zał. Z-9). Lokalizacja wylotu 
blisko istniejącego przepustu spowodowała konieczność wykonania wspólnie ściany 
wylotu i ściany czołowej przebudowywanego przepustu P2.  

Wylot KD -  zaprojektowano jako żelbetową kątową ścianę oporową  z  dodatkową ścianą 
prostą. Grubość części pionowej ściany oporowej wylotu  25cm. Poziom posadowienia  
wylotu +248,80m n.p.m., poziom dna  wylotu + 250,10m n.p.m. Dodatkowa ściana boczna  
prosta  o kształcie nawiązującym do pochylenia ściany rowu , grubości 20cm  połączona 
ze ścianą oporową wylotu. Płyta fundamentowa o zmiennej grubości od 30 do 35cm  
o łącznej szerokości 155cm. 

Przebudowa istniejącego przepustu P2 
Ze względu na zły stan istniejącego przepustu zaprojektowano przebudowę przepustu P2 
obejmującą rozebranie gruzobetonowych ścian bocznych i demontaż rur przepustu. 
Zastąpiono je żelbetowymi ścianami oporowymi i rurami żelbetowymi o średnicy 
wewnętrznej 800mm. 
Ściany boczne przepustu zaprojektowano jako żelbetowe kątowe z pozioma płytą 
fundamentową i pionową ścianą wlotu (wylotu). Płyty fundamentowe o zmiennej grubości 
od 30 do 35cm i szerokości łącznej 190cm (ściana przy wlocie), 190-260cm (ściana przy 
wylocie).Poziom posadowienia +249,00 (248,80)m n.p.m. 
Zbrojenie ścian i płyt fundamentowych ścian przepustu obustronnie krzyżowo prętami  
ø12 co 15cm ze stali klasy A-III gat.34GS. 
UWAGA: 
- pod płytami  fundamentowymi ścian  wylotu  i przepustu ułożyć warstwę chudego betonu 

klasy C8/10 gr.10cm 
- rury żelbetowe WITROS, o średnicy wewnętrznej ø800mm układać na płycie 

fundamentowej żelbetowej o szerokości  150cm i wysokości 20cm zbrojonej siatką  
z prętów ze stali klasy A-III , gat.34 GS i średnicy ø8 co 15cm w obu kierunkach. Beton 
klasy C25/30. Rury należy obetonować betonem klasy C16/20 grubości 20cm. 

- sposób mocowania klapy burzowej wg wytycznych producenta 
- na wierzchu wylotu  i ścian bocznych przepustu osadzić balustrady wys.1,1m . 
Umocnienie dna rowu wykonać z betonu klasy C12/15 gr. 15cm, ściany rowu umocnić 
płytami ażurowymi typ C-10 60x40x10cm. 
Szczegóły wylotu KD i przepustu P2 wg. Zał. Z-7. 

7. Określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji 
zanieczyszczeń w ściekach oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania 

7.1. Określenie wielkości zrzutu ścieków 
Zlewnia ul. Sportowej 

− powierzchnia zlewni F=14,4ha 
− powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=2,54ha 
− natężenie deszczu miarodajnego q[dm3/sha] 

 
Miarodajna ilość wód opadowych Qm  
Dane przyjęto z obliczeń zawartych w projekcie budowlanym dot. inwestycji: 
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Qm=q x Fzr   [dm3/s]  

 
Qm=406,0dm3/s 

 
Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych Qmax h 
Przy założeniu, że: 

− czasu trwania deszczu t=60min  
− częstotliwość pojawienia się deszczu q raz na c lat. W odniesieniu do dróg gminnych 

kl. L lub D przyjmuje się c=1lat - (raz na rok) 
− roczna wysokość opadów - H=700mm sł. H2O  

jeśli: 

 
 
q=34,06dm3/sha  

to: 
Qmax h=q x Fzr  x 3,6 [m3/h] 

 
Qmax h=34,06 x 2,54 x 3,6=311,44~312,0m3/h 

 
Maksymalna roczna ilość wód opadowych Qmax.r 
Roczna objętość ścieków opadowych spływających łącznie z całej zlewni wynosi: 
                                             

Qmax.r=ψ x φ x H x Fzr x10 [m3/rok] 
 

gdzie: 
− ψ = 0,9 i φ = 0,9 są współczynnikami zmniejszającymi 
− H = 700 mm sł. H2O to roczna wysokość opadów 
− Fzr = 2,54ha to powierzchnia zredukowana zlewni 

 

Qmax.r=0,9x0,9x700x2,54x10=14401,8~14402m3/rok 
 
Średnia dobowa ilość wód opadowych Qśr.d 

 
Qśr.d= Qmax.r/365 [m3/d] 

 
                                         Qśr.d=14402/365=39,46~40,0m3/d 
 

Ilość wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową ze zlewni ul. Sportowej 
wyniesie: 
Qm = 406,0dm3/s  
Qmaxh = 312,0m3/h 
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Qśr.d = 40,0m3/d 
Qmax.roczne = 14402m3/rok 

7.2. Określenie jakości ścieków 
Spływy opadowe z powierzchni utwardzonych, w tym drogowych mają charakter 
zanieczyszczonych ścieków, w szczególności po dłuższym okresie suchej pogody,  
na skutek zwiększonej akumulacji zanieczyszczeń w powietrzu i na powierzchni terenu. 
Wskaźnikami charakterystycznymi dla ścieków opadowych są: 

− zawiesina ogólna, 
− węglowodory ropopochodne. 

Czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenie wód opadowych są: 
• gazy i pyły ze spalania paliw stałych, płynnych i gazowych, 
• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pyłu), 
• awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejów, 
• natężenie ruchu pojazdów silnikowych. 

Ilość zanieczyszczeń zależy od: 
• natężenia ruchu i rodzaju pojazdów poruszających się po terenie,  
• pory roku, 
• charakterystyki opadu atmosferycznego, 
• hydrauliki spływu po powierzchni terenu. 

Głównym czynnikiem powodującym powstawanie zanieczyszczeń wód opadowych  
i roztopowych jest natężenie ruchu pojazdów mechanicznych. 
Wieloletnie badania w kraju i za granicą udowodniły, że jednostkowe natężenie 
zanieczyszczenia fali spływu opadowego nie przekracza 15dm3/s*ha dla ponad 95% 
opadów. Czas trwania opadów z natężeniem przekraczającym 15dm3/s*ha wynosi poniżej 
2% całkowitego czasu występowania opadów w roku. 
Na kanalizacji deszczowej zostały zaprojektowany układ podczyszczania wód w postaci 
zintegrowanego stalowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem i dziesięciokrotnym 
by-passem typ SKG2BP 040 o przepustowości Qnom=40l/s i Qmax= 400l/s (zał. Z-8).  
Takie rozwiązanie będzie spełniało wymagania w zakresie oczyszczania ścieków opadowych 
do wymaganych parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
2006 Nr 137, poz. 984 ze zm.).  

8. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych 
sytuacjach 

Zaprojektowany system odprowadzenia ścieków opadowych oraz urządzenia do ich 
oczyszczenia nie wymagają przeprowadzenia rozruchu. Urządzenia gospodarki ściekowej 
będą eksploatowane bezobsługowo. Z uwagi na ich prostą konstrukcję są one mało podatne 
na zmiany przepływu ścieków oraz stężeń zanieczyszczeń w nich zawartych. Są one trwałe  
i łatwe w eksploatacji . 
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Ponadto systematyczna kontrola eksploatacji wykonanych urządzeń  oczyszczających 
(osadniki i separatory) pozwoli w odpowiednim czasie wykryć ewentualne usterki i dokonać 
ich szybkich napraw, zapobiegając negatywnemu wpływowi nie oczyszczonych ścieków 
opadowych na odbiornik i środowisko. 
Nie przewiduje się zatem awarii urządzenia lub zatrzymania jego działalności. 

9. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzy-
stywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań 
ochrony środowiska 

Schemat technologiczny odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych stanowią 
informacje zawarte w pkt. 5 oraz w części graficznej opracowania. W omawianej instalacji nie 
stosuje się materiałów, surowców i paliw.  

10. Charakterystyka odbiornika ścieków i wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych odpływających z terenu zlewni ul. Sportowej  
w Truskolasach jest istniejący rów R-1 w km 0+270 o przekroju trapezowym, śr. głęb. 0,8m  
i szer. dna 0,4m, który spływa do pobliskiej rzeki Pankówki nazywanej dawniej Kostrzynią. 
Rzeka ta płynie w powiecie kłobuckim przez gminy Wręczyca Wielka, Panki oraz Przystajń  
i jest dopływem Liswarty. Długość rzeki na terenie gmin to 19km. Średnia głębokość rzeki 
wynosi 0,6m, szerokość średnia 5m. Szybkość przepływu rzeki wynosi 0,5m/s. Średnia 
wysokość brzegów 1-1,5m.  

Administratorem rowu, do którego będą zrzucane wody opadowe i roztopowe z trenu 
inwestycji jest:   
                                     Starosta Kłobucki  
     ul. Rynek im. Jana Pawła II  
            42-100 KŁOBUCK  
W miejscu projektowanego wylotu do rowu nie prowadzi się analiz chemiczny i fizycznych 
płynących nim wód. Na podstawie oceny wizualnej i zapach można wnioskować, iż są to 
wody stosunkowo czyste. Nie zauważono zrzutu ścieków byt.-gosp. 

11. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Nie przewiduje się montażu urządzeń do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków 
opadowych na kanalizacji deszczowej.  
Znaki żeglugowe nie występują.  

12. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu 
odprowadzanych ścieków 

W związku z pkt. 11 – nie dotyczy. 

13. Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było 
wymagane 

W związku z pkt. 11 – nie dotyczy. 
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14. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywanych wymaganych analiz 
odprowadzanych ścieków oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca 
zrzutu ścieków 

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 
ze zm.) ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich zmian 
fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 
ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań 
jakościowych, związanych z użytkowaniem wynikających z warunków korzystania z wód 
regionu wodnego. 

Ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do ziemi nie powinny przekraczać normy 
zawartości, która wynosi 100mg/l dla zawiesin ogólnych oraz 15mg/l dla węglowodorów 
ropopochodnych. 
W omawianym przypadku użytkownik nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu jakości 
ścieków odprowadzanych z instalacji do ujmowania i odprowadzania ścieków opadowych  
i roztopowych do rowu. Winien on wykonywać natomiast przeglądy eksploatacyjne urządzeń 
oczyszczających ścieki opadowe (osadniki, separatory) 2 razy do roku. Ponadto eksploatacja 
powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń 
oczyszczających, a  czynności z nią związane muszą być odnotowane w zeszycie 
eksploatacji. 

15. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

W procesie oczyszczania ścieków deszczowych w osadniku powstają osady ściekowe. 
Osady te będą wywożone przez specjalistyczną firmę o uregulowanym stanie formalno-
prawnym na podstawie umowy zawartej z właścicielem kanalizacji deszczowej tj. Gminą 
Wręczyca Wielka. 
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).  

16. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  
i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Wśród instrumentów zarządzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyróżnia 
planowanie w gospodarowaniu wodami (Art. 2 ust. 2 pkt.1). Jak wynika z dalszych zapisów 
ustawy Prawo wodne zawartych w rozdziale 2, planowanie w gospodarowaniu wodami służy 
programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: 
• osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody 

zależnych, 
• poprawę stanu zasobów wodnych oraz poprawę możliwości korzystania z wód, 
• zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących 

negatywnie oddziaływać na wody, 
• poprawę ochrony przeciwpowodziowej. 
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Powyższe zagadnienia uwzględnia się w dokumentach planistycznych do których zaliczają się 
między innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz warunki 
korzystania z wód regionu wodnego. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa w szczególności; cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, a w ramach jego aktualizacji 
dokonywana będzie między innymi ocena postępu osiągania celów środowiskowych. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został zatwierdzony przez Radę 
Ministrów w dniu 22 luty 2011 r i ogłoszony w Monitorze Polskim nr 40 poz. 451. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa m.in.: 
• szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych, 
• priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, 
• ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub 
podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

• wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. 

Teren objęty inwestycją przynależy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego Górnej 
Warty, w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co ustalono na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych. 

17. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 
podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych 
dla nich określonych 

Stan i skład oczyszczonych w osadnikach studziennych i separatorze ścieków opadowych  
i roztopowych wprowadzanych do ziemi za pośrednictwem istniejącego rowu nie wpłynie  
w sposób znaczący na stan jakości wód podziemnych. Wskaźniki zanieczyszczeń  
w odprowadzanych ściekach będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763, ze zm.). 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny 
jest określony, jako co najmniej "dobry". 
Główne cele środowiskowe dla wód podziemnych: 
• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych   

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, 
• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
człowieka. 
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Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
tego stanu. 

Zakres szczególnego korzystania z wód wnioskowanym „Operatem wodnoprawnym” nie 
będzie miał negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

18. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych  
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – wprowadzania ścieków 
opadowych i roztopowych do ziemi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wręczyca Wielka (zał. Z-1) część terenu objętego inwestycją znajduje 
się w strefie obserwacji i ścisłej kontroli najcenniejszych stanowisk archeologicznych dlatego 
też, zakres prowadzonych robót będzie prowadzony pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zgodnie z opinią zał. Z-3.  
Poza opisanymi wyżej nie występują żadne inne formy ochrony przyrody utworzone lub 
ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.).  

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

Ubiegający się o pozwolenie winien być zobowiązany do: 
• uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, 
• wykonania inwestycji zgodnie z projektem budowlanym wykonanym na potrzeby inwestycji, 
• wykorzystania przedmiotowego systemu kanalizacji deszczowej wyłącznie dla transportu wód 

opadowych i roztopowych, 
• prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami zawartymi  

w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających. 

20. Wniosek w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 

W oparciu o dane zawarte w nin. opracowaniu, wnosi się o udzielenie dla: 
      Gminy Wręczyca Wielka 

                                                        ul. Sienkiewicza 1 
                                               42-130 WRĘCZYCA WIELKA 

pozwolenia wodnoprawnego na: 

1) wykonanie urządzenia wodnego tj.: 
• wylotu kanału deszczowego KD do istniejącego rowu:  

• średnica   Ø500mm;  
• rzędna dna   250,10m n.p.t.;  
• współrzędne geodezyjne: 

                        X=5635864.3469   
                       Y=6558201.6182 
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• współrzędne geograficzne:   
N 50° 51`18,64`` 

                         E 18° 49`36,00`` 
• przebudowę istniejącego przepustu P1: 

• średnica   Ø400mm;  
• rzędna dna   od 252,82 do 253,14m n.p.m.;  
• spadek  2,4%; 
• długość  13,0m 
• współrzędne geodezyjne: 

                       X=5636267.4245  X=5636259.5512   
Y=6557906.9304   Y=6557896.5858  

• współrzędne geograficzne:   
    N 50° 51`31,73``  N 50° 51`31,55`` 

E 18° 49`20,90``  E 18° 49`20,37`` 
• przebudowę istniejącego przepustu P2, 

• średnica   Ø800mm;  
• rzędna dna   od 250,00 do 250,10 m n.p.m.;  
• spadek  1,3% 
• długość   7,85m 
• współrzędne geodezyjne: 

X=5635869.3642   X=5635863.2444   
Y=6558207.9780  Y=6558203.0846 

• współrzędne geograficzne:   
                       N 50° 51`18,55``  N 50° 51`18,70`` 
         E 18° 49`35,82` E 18° 49`36,04`` 

2) wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istn. rów R1 km 0+270  
     pochodzących z terenu zlewni ul. Sportowej w Truskolasach, w następującej ilości: 

Qm = 406,0dm3/s  
Qmaxh = 312,0m3/h 
Qśr.d = 40,0m3/d 
Qmax.roczne = 14402m3/rok 

przy zachowaniu warunku, że stężenia zanieczyszczeń nie przekroczą stężeń 
dopuszczalnych dla ścieków opadowych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137, poz. 984 ze zm.), tj. dla:  
− zawiesiny ogólnej   100mg/l, 
− węglowodorów ropopochodnych 15mg/l. 

21. Wykaz stron postępowania 

Stronami w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego są:  
• wnioskodawca i władający:     Urząd Gminy Wręczyca Wielka    

       ul. Sienkiewicza 1    
       42-130 WRĘCZYCA WIELKA 
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• władający:    Starosta Kłobucki  
      ul. Rynek im. Jana Pawła II  
             42-100 KŁOBUCK 

• władający:     Powiatowy Zarząd Dróg    
        ul. Zamkowa 19    
      42-100 KŁOBUCK 

22. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym  

Operat wodnoprawny jest dokumentacją wymaganą przy występowaniu z wnioskiem  
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.  
Przedmiotowa dokumentacja składana jest dla potrzeb uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód, 
tj. na wprowadzanie do ziemi poprzez istniejący rów, wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z terenu zlewni ul. Sportowej w Truskolasach – gm. Wręczyca Wielka, pow. 
kłobucki, woj. śląskie.  
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują, że sposób 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi  będzie odpowiadać obowiązującym 
przepisom prawnym w tym zakresie nie będzie naruszało interesów osób trzecich oraz nie 
będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne panujące w rejonie 
analizowanego obszaru. 
 
 

Opracował:                                                                                            
 mgr inż. Paweł RAJCA 
    upr. nr SLK/0283/PWOS/04  
                                     w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
    wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   
   
                                                               
 
 Data opracowania:      

                        wrzesień,  2014 r. 





















































Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urz¹dzenie 

koñcowe. S³u¿y do zabezpieczenia przed cofniêciem wody lub œcieków z powrotem do instalacji. 

Klapy zwrotne mog¹ byæ montowane na wylotach kanalizacji oraz przepustów  wa³owych                   

(dla rowów melioracyjnych i cieków naturalnych) do koryt œcieków o zmiennym poziomie ich 

zwierciad³a. Klapa zwrotna jest przystosowana do monta¿u na koñcu ruroci¹gu grawitacyjnego 

(nie ciœnieniowego). Nie jest przystosowana do obci¹¿eñ pompowych, a w szczególnoœci 

obci¹¿eñ pompowych wysokiej wydajnoœci. Klapy zwrotne Szagru produkowane s¹ pod 

indywidualne zamówienie klienta.

Dostêpne wersje klap zwrotnych:

- Klapa zwrotna prosta, monta¿ do œciany

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ na rurê (bosy koniec)

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do rury

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do œciany

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ na ko³nierz dociskowy

Klapa zwrotna dzia³a samoczynnie pod wp³ywem ró¿nicy ciœnienia, które oddzia³ywuje              

na powierzchnie wewn¹trz tarczy urz¹dzenia. Klapa zamkniêta w pozycji spoczynkowej otwiera 

siê w przypadku wiêkszego ciœnienia wody od strony sieci kanalizacyjnej, a zamyka siê                 

w przypadku wiêkszego ciœnienia wody od strony odbiornika.Przez odpowiednie wywa¿enie nie 

utrudnia odp³ywu œcieków z sieci kanalizacyjnej.

Klapy zwrotne wykonywane s¹ z polietylenu wysokiej gêstoœci PEHD. Polietylen nie ulega korozji         

i jest odporny na oddzia³ywanie substancji agresywnych znajduj¹cych siê w œciekach sanitarnych 

lub deszczowych. Do uszczelnienia klapy s³u¿¹ uszczelki gumowe lub silikonowe. 

Klapy zwrotne dostarczane s¹ jako urz¹dzenia do zamontowania na czo³owej  betonowej  

wylotu kolektora œciekowego lub melioracyjnego. Mog¹ byæ równie¿ przystosowane              

do po³¹czenia ko³nierzowego lub mufowego z istniej¹c¹ kanalizacj¹. Na indywidualne 

zamówienie mog¹ byæ dostarczane klapy dostosowane do istniej¹cych warunków  monta¿owych.

œcianie

SCHEMAT ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNEGO

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

KLAPA ZWROTNA

ZAKRES ŒREDNIC od 110mm do 2000mm

ZASTOSOWANIE

ZASADA DZIA£ANIA

www.szagru.com.pl

dms@szagru.com.pl

Produkowane przez nas klapy zwrotne posiadaj¹ 

APROBATÊ TECHNICZN¥ nr AT/18-2010-0045-00,

dopuszczaj¹c¹ do stosowania w budownictwie melioracyjnym

Szagru Sp. z o.o.

ul. Jaskó³ek 16

43-215 Studzienice

tel.  +48 32 449 00 00

fax. +48 32 212 87 14

Za . Z-5



Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do œciany

2000KS 2000 2470261000  1970   502570
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Klapa zwrotna skoœna,  monta¿ do rury

* pozosta³e œrednice dostêpne 

  na indywidualne zamówienie

* pozosta³e œrednice dostêpne 

  na indywidualne zamówienie

    Dn    TYP

D

PE SDR 17

D

PCV

L

450KDR 450

500KDR 500

560KDR 560

260

300

500

397

441

494

  -

470

  -

630KDR 630

710KDR 710

800KDR 800

900KDR 900

1000KDR 1000

1200KDR 1200

1400KDR 1400

1600KDR 1600

2000KDR 2000
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900
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882
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  -

  -

  -
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400KS 400

123
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 15
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200
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 11

 11
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  11
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11
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L

110110KDR 110

125125KDR 125

140140KDR 140

160160KDR 160

200200KDR 200

180180KDR 180

225225KDR 225
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315315KDR 315
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400400KDR 400
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