














Ponadto organ w celu Ochrony cennych wartości przyrodniczych tego terenu,

wszelkich gatunków chronionych fauny i flory, siedlisk przyrodniczych, określił warunek

dotyczący prowadzenia prac pod stałym nadzorem przyrodniczym. Do zadań nadzoru należy
m.in. bieżąca kontrola zgodności wykonywania prac z w warunkami określonymi w niniejszej

opinii oraz kontrola zamierzeń inwestora z innymi określonymi w przepisach prawa

obostrzeniami dotyczącymi ochrony przyrody.

Należy zaznaczyć, iż oddziaływanie przedsięwzięcia na przyrodę ograniczy się do czasu

trwania realizacji. Po zakończeniu prac rzeka Odra będzie wykorzystywana jak dotychczas.

Akcje lodołamania przeprowadzane były i są dotychczas w zależności od potrzeb, w porze

zimy.

W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, emisji gazów i

pyłów do powietrza, hałasu do środowiska; wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy

będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac.

Przewiduje się, iż okres realizacji potrwa ok. 3 miesięcy.

Odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne

zezwolenia.

Faza realizacji wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego

użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach związanych z przygotowaniem

terenu i posadowieniem dalb. Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, a jego

natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach realizacji prac, w zależności

od ich przebiegu oraz udziału poszczególnych maszyn i urządzeń. Prace prowadzone będą w

porze dnia.

Podczas realizacji przedsięwzięcia generowane będą ścieki bytowe. Jednostki

pływające, wykonujące prace od strony wody, wyposażone będą we własne węzły sanitarne i

zgromadzone w specjalnych zbiornikach ścieki będą przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Podczas realizacji przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza

będą jednostki pływające, maszyny i sprzęt, wykorzystywany do prac budowlanych.

Eksploatacja pojazdów samochodowych (tylko do transportu materiałów, dopuszcza się
prowadzenie części prac z zagospodarowanego brzegu), sprzętu wodnego oraz maszyn

budowlanych będzie generować zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach

(m.in. tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne). Samochody

transportujące materiały na miejsce budowy mogą być także źródłem pylenia. Będzie to

emisja niezorganizowana.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia funkcjonowanie infrastruktury postojowo-

cumowniczej na Odrze granicznej nie będzie wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza

czy emisją hałasu. Nie będą generowane odpady czy ścieki.

Należy jednak wskazać, że zarówno obecnie, jak i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,

podczas prowadzenia akcji lodołamania, zachodzić będzie emisja zanieczyszczeń w efekcie

spalania paliwa w silnikach pracujących lodołamaczy oraz emisja hałasu z tych jednostek.

Jednostki te wyposażone są we własne węzły sanitarne.

Oddziaływania te są związane z tym terenem również obecnie, gdyż Odra stanowi drogę
wodną, intensywnie wykorzystywaną zarówno rekreacyjnie, jak i gospodarczo.

W miejscu planowanej inwestycji nie było dotychczas postojowej linii cumowniczej.

Budowa postojowiska wprowadzi, zatem nową funkcję dla tego obszaru. Oprócz

posadowienia dalb w korycie rzeki planuje się także wykonanie pomostu stałego łączącego

postojowisko z brzegiem. Tym samym dojdzie do zmiany w krajobrazie polegającej na

wprowadzeniu nowych elementów: dalb oraz pomostu. Nie będą to jednak znaczące zmiany,

a ich zasięg będzie lokalny, ograniczony do zasięgu samej inwestycji. Planowane obiekty nie

będą wysokie i nie będą tworzyć dominant w kraj obrazie.






