
|
-"¬.¬l¬' ' . 'h 1-1.

. 'I ."

ä„a.a rpg .11--
säžls'liat

Gcrzcw Wlkp., 27 lutcgc 2017" r.
REGIONALNY DYREKTOR
ocHRoNY śRoDoWIsKA

w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

wzsazss. 1 .2a 1 san

DECYZJA
c śrcdcwiskcwych uwarunkcwaniach

Na pcdstawie art. T1 ust. 2 pkt 2, art. T5 ust. l pkt 1 lit. i craz art. 82.. art. 35 ust. l i ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. e udcstępnianiu infcrmacji c s'rcdcwisku i jege
c'chrnnie,J udziale spcłeczeristwa w cchrcnie s'redcwiska craz c' cccnach cddziaływania na
srcdcwiskc (t.j. Dz. U. z 2016 r., pcz. 353 ze znt.) - dalej ustawa c OOŚ w zw. z art. 10-4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ¬ ceks pcstepcwania adrninistracyjnegc (t.j. Dz. U.
z 2016 r.:l pcz. 23 ze zm.) ~ dalej Kpa,| pc rczpatrzeniu 1wf'nicsku z dnia 9 wrzes'nia 2016 r..
przedłczcnegc przez Panią Lilę 1*-.f'1i1‹:łaszewicz.l działającą na pcdstawie upcwaznienia
Marszałka Wcjewddztwa Lubuskiegc,| w sprawie wydania decyzji c srednwiskcwych
uwarunkcwaniaeh dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed pcwcdzią miasta Krcsnc
Odrzańskie”,ł i przeprawadzeniu pc'stępcwania w sprawie cceny cddziaływania
na srcdcwiskc,

ustalanl

Śrcdcwiskcwc uwarunkewania dla przedsięwzięcia pn.:

...Zabezpieczenie przed pewcdzią miasta Krcsnc Odrzar'iskie”.`

realizcwanegc przez:

Marszałka Wcjewedztwa Lubuskiegc
ul. Pcdgc'rna Íf'

65-05? Zielnna Góra,

i jedncczes'nie:

l. Określanl:

1. Rcdzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedntictent przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed pcwndzią pełudnicwej częsci
miasta Krcsnc Odrzańskie c pcwierzchni nk. 60 11a. Przedsięwzięcie nalezy zrealizc'wac
według wariantu I - prcpcncwanegc' przez wnicskcdawcç.

Zakres inwestycji cbejmuje:
'I budewę 9 ncwych cpaskcwych wałdw przeciwpcwcdzicwych, niurdw cpcrcwych

i systemc'w rncbilnej cchrcny przeciwpnwcdzicwcj c łącznej długcsci 5921.1 rn;`
'I rczbudcwę lub przebudcwę kanałów ulgi wraz z instalacją klap przeciwcclkcwych

na istniejącej sieci kanalizacji deszczcwej c łącznej długnsci 221513 rn.
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Inwestycja realizówana będzie w lewcbrzezncj częsci dcliny Odry, pómiędzy km 513,5
a 514?? rzeki Odry, w pcłudniówej częsci miasta Krósnó Odrzańskie, w wójewództwic
lubuskim,| w pcwiecic krcsnicóskim, w gminie Krcsnc Odrzańskie, w cbręhach 0002 -
Krcsnó Odrzańskie miastc,| 0016 _ Stary Raduszec craz w gminie Dąbie w cbrębie 0013 _
Pcłupin.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.2.

2.3.

2.9.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Warunki wykórzystania terenu w fazie realizacji i eksplcatacji:

Prace cudówlanc na terenach chrónicnych akustycznie prcwadzió wyłącznie w pórzc
dziennej (w gcdzinach cd 6.00 dc 22.00).
Zapewnió ószczędne kcrzystanie z terenu craz minimalne przekształcenie jegc
pcwicrzchnij a pc zakóóczeniu prac inwestycyjnych teren upcrządkówaó.
Zaplecze budówy (bazę sprzętu i materiałów hudcwłanych) łckalizówaó na terenie
utwardzcnym craz wypcsazyó w sórbenty umczliwiajace szybką likwidację skutków
ewentuałncgc wycieku paliw.r clejów itp.
Zaplecze hudcwy (bazę sprzętu. materiałów budcwłanych i mas ziemnych) craz
rczplantcwanie mas ziemnych pczyskanych z wykópów lekalizówaó pcza chrcniónymi
siedliskami przyrcdniczymi i sicd1iskami gatunków chrcnicnych.
Dó transpcrtu maszyn i materiałów budówlanych wykcrzystywaó przede wszystkim
istniejącą sicó dróg.
Zastcscwaó niezbędne srcdki techniczne i crganizacyjne w celu utrzymania dróg
dójazdówych w czystcsci craz ógraniczajace emisję pyłu w trakcie transpcrtu materiałóuIr
budcwlanych i prcwadzenia prac budówlanycłt.
Sprzęt wykcrzystywany pcdczas prac hudcwlanych musi byó w pełni sprawny craz
spełniaó wymcgi dcpuszczającegc gc dc uzytku; rcdzaj i stan techniczny sprzętu
zastcscwanegó pcdczas budcwy musi zapewnió cchrcnę gruntu, wód pówierzchnicwych
i gruntcwych przed zanieczyszczeniami,| cchrcnę przed emisją pyłów i gazów
dc pówietrza craz cchrcnę przed emisją hałasu dc srcdcwiska.
Ograniczyó dc minimum czas pracy silników spalincwych maszyn i pcjazdów
na biegu jałcwym craz prędkcsó ruchu pójazdów w rejcnie hudcwy¦| a takze przestrzegaó
zasady wyłączania maszyn i urządzeń w czasie przerw w pracy.
Na terenie cbjętym zamiarem inwestycyjnym nie prcwadzió napraw i serwisu sprzętu
budcwłanegc,| np. wymiany ólejów, płynów itp.

.Odpady pcwstające pcdczas realizacji inwestycji segregcwaó i grcmadzió
w pcjcmnikach lub miejscach dc tegc przeznaczónych craz zapewnió ich sukcesywny
cdbiór przez uprawnicne pcdmicty.
cę dc celów technclcgicznych i bytcwych dcstarczaó beczkcwczami.
Ścieki bytcwe z zaplecza budcwy grómadzió w szczelnych przencsnych sanitariatach
i wywczió dc najbliższej cczyszczalni s'cieków.
Wzdłuz wału IL` pó jegc półnccnej częsci na cdcinku 160 m (cd km 0+490 dc km 0+650)
zamcntówaó szczelny płctek cchrónny z gectkaniny,| wkcpany 10 cm w ziemię.
Ügródzenie cchrcnne pcwinnc byó ustawicne przez cały ckres prcwadzenia prac
ziemnych i ruchu pcjazdów budcwy na wskazanym cdcinku, bez dementazu płatka
na zimę w przypadku kcntynuacji prac w ciągu dwóch sezcnów.
Wycinkę drzew i krzewów kóniecznych dc usunięcia przeprawadzió cd 1 września
dc kcóca lutegc:I najlepiej w ckresie listcpad - styczeń.
Prcwadzió bieżącą i regularną kónserwację wałów i kanałów.

Warunki dntyczącc cchrcny śródnwiska kónieczne dc uwzględnienia
w dókumentacji wymaganej dc wydania decyzji c pczwólcniu na realizację
inwestycji, w rczumicniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. a szczególnych

Decyzja c srcdcwiskcwych uwarunkcwaniach znak: WZŚ.4233.1.2016.AN z dnia 2? lutegc 2017r r.
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zasadach przygetewania de realizacji inwestycji w zakresie budewli
przeciwpewedziewych:

3.1. Pezestawió w kanale ulgi nr 1 wypłycenia starerzecza e szerekesci ed 10 de 40 rn wraz
z szuwarem eraz reslinnes'ciaĽ wedną, występujące na edcinku ed krn 0+?00 de km
0+950.

ll. Nie nakładarn ebewiązku przeprewadzenia:

Oceny eddziaływania przedsięwzięcia na sfredewiske eraz pestępewania w sprawie
transgranicznege eddziaływania przedsięwzięcia na sredewiske, w ramach pestępewania
w sprawie wydania decyzji e pezweleniu na realizację inwestycji, w rezumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r, e szczególnych zasadach przygetewania
de realizacji inwestycji w zakresie budewli przeciwpewedziewych (tj. DzU. z 2015 r.,
pez. 966 ze zrn.).

Ill. Określam, ze charakterystyka przedsięwzięcia stanewi załącznik nr 1 de niniejszej
decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE
Pani Lila Mikłaszewicz, działająca na pedstawie upewaznienia Marszałka

Wejewództwa Lubuskiege, zwróciła się de Regienalnege Dyrektera Ocłn'eny Średewiska
w Gerzewie Wlkp., z wnieskiem z dnia 9 wrzes'nia 2016 r., e wydanie decyzji
e sredewiskewyeh uwarunkewaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed
pewedzia miasta Kresne Odrzańskie”, załączająe w edpewiedniej liczbie egzemplarzy,
wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy e OOŚ:

-kartę infermacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w fermie elektrenieznej
na inferrnatycznyeh neónikach danych,

-peswiadczena przez właściwy ergan kepię mapy ewidencyjnej ebejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizewane przedsięwzięcie, eraz ebejmuiącej
przewidywany ebszar, na który będzie eddziaływaó przedsięwzięcie,

_mapę w skali zapewniającej czytelnesó przedstawienych danych z zaznaczenyrn
przewidywanym terenem, na którym będzie realizewana przedsięwzięcie, eraz
z przewidywanym ebszarem, na który będzie eddziaływaó przedsięwzięcie, wraz
z zapisem mapy w fermie elektrenicznej eraz mapę peglądewą,

~ wypisy z rejestru gruntów,
-' upewaznienie de występewania w imieniu inwestera.

Celem niniejszege zadania inwestycyjnege jest echrena przeciwpewedziewa terenów
pełudniewej częsci miasta Kresne Odrzańskie pełezenyeh w delinie rzeki Odry, uzytków
relnych, stacji paliw, zakładów predukcyjnych, ebiektów zabytkewych, a przede wszystkim
zabudewań mieszkalnych i uzytecznes'ci publicznej. Planewana inwestycja ebejmuje budewę
9 newych epaskewych wałów przeciwpewedziewyeh, murów eperewych i systemów
mebilnej echreny przeciwpewedziewej e łącznej długesci 5921,1 m, a takze rezbudewę lub
przebudewę kanałów ulgi wraz z instalacjaĹ klap przeciwcefkewyeh na istniejącej sieci
kanalizacji dcszczewej e łącznej długeóci 2?5'?,3 rn.

Inwestycja realizewana będzie w lewebrzeznej częsci deliny Odry, pemiędzy km 513,5
a 514,? rzeki Odry, w pełudniewej częsci miasta Kresne Odrzańskie, w wejewództwie
lubuskim, w pewiecie kresnieńskim, w gminie Kresne Odrzańskie, w ebrębach 0002 '-
Kresne Odrzańskie miaste, 0016 - Stary Raduszec eraz w gminie Dąbie w ebrębie 0013 -
Pełupin.

Decyzja e sredewiskewych uwarunkewaniacli znak: WZŚÅÊEBJ .2016.AN z dnia 2? lutege 201? r+
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Przedmictcwe przedsięwzięcie, zgcdnie z §3 ust 1 pkt 65 rczpcrządzenia Rady
Ministrów?.dnia 9 listcpada 2010 r. w sprawie p1zedsięwzięc mcgącycli znaczące
cddziaływac na srcdcwiskc (t j Dz.U. z 2016 r., pcz. 71) jest przedsięwzięciem mcgącym
pctencjalnie znaczące cddziaływac na srcdcwiskc. W mysl art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy c OOŚ,
realizacja takiegc przedsięwzięcia jest dcpuszczalna wyłącznie pc uzyskaniu decyzji
c s'rcdcwiskcwych uwarunkcwaniach, natcmiast jej wydanie następuje przed uzyskaniem
decyzji, wymienicnych w art. "1'2 ust. 1 i przed dckcnaniem zgłcszer'i, c ktdrych mcwa w art.
22 ust. 1a. W przypadku niniejszegc przedsięwzięcia, decyzja ta będzie niezbędna
dc uzyskania decyzji c pczwcleniu na realizację inwestycji, w rczumieniu przepisów ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. c szczególnych zasadach przygctcwania dc realizacji inwestycji
w zakresie budcwli przeciwpcwcdzicwych (t.j. Dz. U. z 2015 r., pcz. 966 ze zm.).

W mysl art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy c OOŚ, crganem właściwym dc wydania decyzji
cs'rcdcwiskcwych uwa1unkcwaniach dla tegc rcdzaju przedsięwzięcia jest regicnalny
dyrektcr cchrcny srcdcwiska. W niniejszej sprawie zgndnie z własciwcscią miejsccwą,
właściwym jest Regicnalny Dyrektcr IOchrcny Śrcdcwiska w Gcrzcwie Wlkp.

cdnie z wymcgiem ckreslcnym w art. 17 ust. 3 wfcyt. ustawyccszczegdlnych
zasadach przygctcwania dc realizacji inwestycji w zakresie budcwli przeciwpcwcdzicwych,
pismem z dnia 27 wrzesnia 2016 r. znak. W?b4233.1 .2016.AN zawiadcmicnc Generalnegc
Dyrektcra Ochrcny Śrcdcwiska c wpływie wnicsku c wydanie decyzji c srcdcwiskcwych
uwarunkcwaniach dla plancwanegc przedsięwzięcia

Dane c wnicsku c wydanie decyzji1craz c karcie infcrmacyj nej przedsięwzięcia zcstały
wpisane dc publicznie dcstępnegc wykazu danych prcwadzcnegc na pcdstawie art. 22 ust.1
ustawy c OOŚ pcd numerami 91312016 1 91912016.

Pcniewaz liczba strcn pcstępcwania przekracza 20, zgndnie z art. 24 ust. 3 ustawy
c ÜOŚ, stcsuje się przepis art. 49 Kpa, który stancwi, ze strcny mcgą byc zawiadamiane
cdecyzjach i innych czynnc'sciach crganu przez cbwieszczenie lub w inny zwyczajcwc
przyjęty w danej miejsccwcsci spcsdb publicznegc cgłaszania. Mając pcwyzsze na uwadze,
strcny pcstępcwania zcstały zawiadcmicne c wszczęciu pcstępcwania w przedmictcwej
sprawie craz c przysługujących im prawach, cbwieszczeniem z dnia 2? wrzesnia 2016 r.
znak: WZŚ.4233.1.2016AN. Obwieszczenie zcstałc zamieszczane na tablicy cgłcszen craz
w Biuletynie Infcrmacji Publicznej Regicnalnej Dyrekcji Ochrcny Ŝrcdcwiska w Gcrzcwie
Wlkp., a takze na tablicy cgłcszeń w Urzędzie Miasta w Krcsnie Odrzańskim craz
w Urzędzie Gminy Dąbie.

Plancwana inwestycja jest przedsięwzięciem mcgącym pctencjalnie znaczące
cddziaływac na srcdcwiskc, dla któregc cbcwiązek przeprawadzenia cceny cddziaływania
na srcdcwiskc mcze byc nałczcny na pcdstawie art. 63 ust. 1 ustawy c OOŚ. W tcku
prcwadzcncgc pcstępcwania, wcbec trudnych dc przewidzenia skutkdw cddziaływania
plannwanej inwestycji na srcdcwiskc, w szczególncs'ci na srcdcwiskc' przyrcdnicze craz
wcdy pcwierzchnicwe, a takze ze względu na skalę przedsięwzięcia stwierdzcnc, ze istnieje
uzasadnicna pctrzeba przeprawadzenia cceny cddziaływania analizcwanegc przedsięwzięcia
na srcdcwiskc w cparciu c rzetelnie spcrządzcny rapcrt c cddziaływaniu na śr.cdcwiskc

Mając pcwyzsze na uwadze pcstancwieniem z dnia 26 pazdziernika 2016 r. znak.
WZŜ.4233.1..2016 AN nałczcnc cbcwiązek przeprawadzenia cceny cddziaływania
na srcdcwiskc dla plancwanegc przedsięwzięcia przed wydaniem niniejszej decyzji craz
ustalcnc szczegdłcwy zakres rapcrtu c cddziaływaniu na srcdcwiskc.

O ww. pcstancwieniu strcny pcstępcwania zcstały pcinfcrmcwane pcprzez
cbwieszczenie z dnia 26 pazdziernika 2016 r. znak. WZŚ.4233. 1. 2016.AN. Obwieszczenie
zcstałc zamieszczane na tablicy cgłcszen craz w B1uletynie Infcrmacji Publicznej
Regicnalnej Dyrekcji Ochrcny Ś1cdcwiska w Gcrzcwie Wlkp., a takze na tablicy cgłcszen
w Urzędzie Miasta w Krcsnie Odrzanskim craz w Urzędzie Gminy Dąbie.

Decyzja c srcdcwiskcwych uwarunkcwaniach znak: WES-4233. l .20 l 6.1111 z dnia 2? lutegc 20 1'1' r.
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Intermacja e wydaniu pestanewienia zestała wpisana de publicznie destępnege wykazu
danych, prewadzenege na pedstawie art. 21 ust. 1 ustawy e udestępnianiu infermaeji
e sredewisku ijege echrenie, udziale spełeczeństwa w echrenie sredewiska eraz e ecenach
eddziaływania na średewiske, ped numerem 104512016.

W dniu 14 listepada 2016 r. wpłynął Rapert e eddziaływaniu na sredewiske
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed pewedzią miasta Kresne Odrzańskie”
epracewany w listepadzie 2016 r. przez zespół auterski ped kierunkiem dr inz. Marka
Maciantewicza.

Ze względu na krótki ekres, jaki minął ed wydania pestanewienia e ebewiązku
przeprewadzenia eceny eddziaływania przedsięwzięcia na średewiske de przedłezenie ww.
dekumentacji, w teku pestępewania edstąpiene ed czynnesei przewidzianej w art. 63 ust. 5
ustawy e OOŚ, czyli zawieszenia pestępewania w sprawie wydania decyzji
e sredewiskewyeh uwarunkewaniach de czasu przedłezenia rapertu e eddziaływaniu
planewanege przedsięwzięcia na sredewiske.

Przedmietewy rapert pesiadał braki meryteryczne i wymagał uzupełnień, w związku
z pewyzszym pismem z dnia 29 listepada 2016 r. znak: WZŚ.4233.1.2016.AN wezwane
de ich przedłezenia.

Rapert e eddziaływaniu planewanege przedsięwzięcia na sredewiske, pe jege
uzupełnieniu i przedłezeniu tekstu jedne 1tege (data wpływu: 21 grudnia 2016 r), ped
względem struktury edpewiada tresci art 66 ustawy e OOŚ. W rapercie przeprewadzene
analizy, ekreslene eddziaływanie 1 petencjalne zagrezenia stedewiska związane z realizacja
i ekspleatacją przedsięwzięcia. W eparciu e infermacje zawarte w ww. dekumentacji zestały
zdefiniewane warunki realizacji eraz ekspleatacji inwestycji, zapewniające echrenę
sredewiska.

Infermacja e rapercie e eddziaływaniu na s'redewiske i jege uzupełnieniu zestała
wpisana de publicznie destępnege wykazu danych, prewadzenege na pedstawie art. 21 ust. 1
ustawy e udestępnianiu infermacji e sredewisku i jege echrenie, udziale spełeczeństwa
w echrenie sredewiska eraz e ecenach eddziaływania na sredewiske, ped numerami
113222016 eraz 9112017.

W związku ze stwierdzeniem ebewiązku przeprewadzenia eceny eddziaływania
przedsięwzięcia na s'redewiske i sperządzenia rapertu e eddziaływaniu 11a sredewiske,
infermaeja e wniesku eraz mezliwes'ci składania uwag i wniesków w siedzibie tut. erganu
w terminie 21 dni zestała pedana de publicznej wiademesci pnprzez ebwieszczenie z dnia
2 stycznia 2017fr r. znak. WZŚ.4233. 1. 2016 ÅN zamieszczene na tabl 1ey egłeszen eraz
w Biuletynie Infermacji Publicznej Regienalnej Dyrekcji Ochreny Średewiska w Gerzewie
Wlkp., a takze na tablicy egłeszeń w Urzędzie Miasta w Kresnic Odrzańskim eraz
w Urzędzie Gminy Dąbie.

W pestępewaniu z udziałem spełeczeństwa nie zgłeszene zadnych uwag, i wniesków.

W teku prewadzenege pestępewania ustalene, ce następuje:
Przedmietem planewanege przedsięwzięcia jest echrena przeciwpewedziewa terenów

pełudniewej częsci miasta Kresne Odrzańskie pełezenyeh w delinie rzeki Odry.
W przedłezenym rapercie e eddziaływaniu przedsięwzięcia na średewiske

przeanalizewann tzw. wariant zerewy i episane skutki dla sredewiska w przypadku
niepedejmewania przedsięwzięcia. Obszar pełudniewej częsci miasta Kresne Odrzańskie
stanewią tereny zabudewane, egredy działkewe, tereny przemysłewe, kanały wedne, dregi
eraz ebszary uprawiane relnicze. W ebszarze zabudewy, eprócz budynków mieszkalnych
znajduja się równiez ebiekty histeryczne wpisane de rejestru zabytków: zamek piastewski,
mury ebrenne, zabytkewe kamienice eraz ebiekty uzytecznesci publicznej: szkeły, dwerzec
autebusewy, sklepy, stadien miejski, peezta, kesciół, hetel, itp. Miaste Kresne Odrzańskie
ped względem zagrezenia pewedziewege, nalezy de najbardziej zagrezenych miast na terenie

Üecyzja e sredewiskewych uwarunkewaniach znak: 11111234231] .2016.AN z dnia 2? lutege 2017IF r.
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ziemi Iubuskiej. Zagrezenia te uwideezniły pewedzie, ktere wystąpiły w estatnim
ńwierńwieezu, w latach 19W, 1985, 1981 2010 r., a szezegńlnie pewńdz w lipcu 199? r.
Przed wejną rńwnicz miały miejsca tragiczne pewedzia w latach 1899, 1903 i 1932.
Peweduje te sytuację ciągłege zagrezenia mieszkańeew i ich mienia.

W przypadku niepedejmewania przedsięwzięcia meza nastapiń kelejne zalanie eałege
histeryeznege s'rńdmieśeia Kresna. Fed względem przyredniczym, zestanie zachewany reżim
zalawew i preeesew fluwialnych, natemiast z czasem ulegną pegerszeniu warunki dla ryb,
na skutek wypłyeania kanałńw.

W trakcie prac prejektewyeh, zestały ekreslene 2 warianty rezwiązań przebudewy
i budewy urządzeń przeciwpewedziewych dla m. Kresne Odrzańskie, episane w karcie
infermacyjnej przedsięwzięcia. Rńwneezesnie na etapie przygetewywania rapertu
e eddziaływaniu przedsięwzięcia na s'redewiske, zestały sfermułewane przez auterńw uwagi
i prepezycje minimalizacji eddziaływania przedsięwzięcia na s'redewiske pelegające
na edstąpieniu ed wykenania kilku zaplanewanyeh elementńw, ktńre zestały uwzględniene
na etapie prac prejektewyeh i ktńre stanewiaL element wariantu I.
Wariant I «- prepenewany przez wnicskedawcę pelega na:
Å. budewie newych wał'ńw przeciwpewedziewyeh:
- Wał I: km Ü+ÜÜÜ + 1+2T9
- Wał II: km Ü+ÜÜÜ + l+33?,6
- Wał III: km Ü+ÜÜÜ + Ü+454,3
- Wał IV: km Ü+ÜÜÜ + Ü+75T
- Wał V: km Ü'ł'ÜÜÜ ~I~ Ü+123,9
- Wał VI: km Ü+ÜÜÜ "I" (la-352,?
- Wał Kill: km Ü+ÜÜÜ + 1+3Ü4,'?
- Wał ¬Ę»1111: km Ü+ÜÜÜ + Ü+190,3
- Wał IX: km Ü+ÜÜÜ ¬'›¬ Ü+Ü?6,3

B. rezbudewie lub przebudewie istniejących kanałew ulgi:
- Kanał ulgi nr l: km (HUS-il + 1+25?
- Kanał ulgi nr 2a: długeśei ek. 60m
- Kanał ulgi nr 2: km Üł-ÜÜÜ 'e Ü+551,9
~ Kanał ulgi nr 3: km Ü+ÜÜÜ 'I' [li-165
- Kanał ulgi nr 4: km Ü+ÜÜÜ + Ü+T92,3

Wariant ten jest uaktualnieniem i kerekta przewidywanege zakresu prac przyjętege
na etapie wykenywania keneepeji zabezpieczenia przeciwpewedziewege dla m. Kresne
Odrzańskie. Opiera się na załezenie, ze zabezpieczanie przeciwpewedziewe dla ehrenienyeh
ebszarńw będzie zapewniene ped warunkiem wykenania newych ebwałewań i rebńt
w kanałach. Jest te wariant eptymalny ze względu na esiagnięcie zabezpieczenia
przeciwpewedziewege z umiarkewanym wpływem inwestycji na sredewiske. Maksymalnie
zestałe egraniezene zajęcie terenu inwestycji, dzięki prejaktewaniu na znacznej długeśei
murńw i bulwarńw przeciwpewedziewyeh. Rezwiązania takie są kerzystne zarńwne dla
mieszkańcńw, jak i dla sredewiska. Trasy ebwałewań i murńw przeciwpewedziewych,
prewadzene są wzdłuz rzeki Odry eraz pe ebrzazach istniejących kanałew ulgi, a nawetjezeli
byłe te mezliwe zawęzająe ich szerekese. Penadte, wariant l łączy funkcję eehreny
przeciwpewedziewej dla terenu z funkcjenewaniem elementew przyczyniającyeh się
de natrakeyjnienia i wzrestn bazy rekreacyjnej tej częsci miasta.

Rapert infermuja, ze w wybranym przez inwestera wariancie, prace w zakresie
zabezpieczenia brzegu w kanale ulgi nr 1, tj. mentaż ścianki stalewej, narzut kamienny będą
ebejmewały zdecydewanie prawy brzeg (przy miescie), pezestawiająe brzeg lewy w niewielkim
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stópniu zmieninny, cc _juz na etapie prac prójektówych niweluje wpływ inwestycji na zmianę
warunków wódnych i zasóby przyródnicze rózległegó cbszaru pódrnckłegc pcłczcnegc
na zachód cd tej części Krósna Odrzańskiegc (dawnegc ujścia rzeki Bóbr). Pódóbnie, na etapie
prac prójektówych w zakresie przebiegu, rczmiaru i technólógii prac przyjęte takie
rnzwiązanie, aby ógraniczyó dc minimum kónieczną `wycinkę drzew i krzewów. Skutkiem
czegc mózliwe byłe pczcstawienie 32 starych drzew cennych przyrndniczó i krajcbrazcwn.
Wśród nich pózóstawiónó 12 dębów szypułkówych c nbwódzie pówyzcj 3m, które mógą
stanówió w przyszłnści pótencjalne siedliska rzadkich i chrónicnych zwierząt np. kczióróga
dębnsza i pachnicy dębówej, bądz miejsca gniazdnwania ptaków.

Wariant II jest mniej kórzystny ze względu na zabezpieczenie przeciwpówódziówe,
z pórównywalnym dc peprzedniegc wariantu 1 óddziaływaniem na śródnwiskó, ale ó innych
cechach. Jest rózwiązaniem bardziej uciązłiwym dla mieszkańców. Stancwi większą
przeszkcdę w uzytkówaniu terenów przybrzeznych rzeki Odry i kanałów ulgi. Wariant ten
pndóbnie jak wariant I przewiduje: wykónanie ncwych wałów przeciwpnwódziówych (pcza
wałem nr IX) craz wykónanie prac w ramach rczbudnwy i przebudówyr kanałów uigi.
Na niekórzyśó tegó wariantu przemawia fakt, ze zajęcia pasów terenu pód inwestycję
są znacznie szersze niz w wariancie I, gdyz więcej jest nasypów ziemnych cd murów
bulwarcwych czy nasypów w półączeniu z murami npórcwym. Większe zajęcie terenu wiąze
się równiez z większymi zniszczeniami w drzewestanie i ógólnie zmniejszeniem terenów
ziclónych w pnstaci traw i krzewów. Większe jest równiez zajęcie terenu przewidzianegó pód
umccnienia skarp kanałów. Wariant Il znstał wskazanyjakn wariant racjónalny alternatywny.

Zakres prac, plancwanych dc wykcnania pódczas realizacji przedsięwzięcia, a takze
jegó lókałizację, ókreślónó w pkt 1.1 niniejszej decyzji.

Przedsięwzięcie pódejmcwane będzie w nbszarze chrónicnegc krajnbrazu „18 -
Króśnieóska Dólina Odry” i realizując cel publiczny, zgadnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 reku c c'chrcnie przyrndy (tj. Dz.U. z 2016 r., pnz. 2134 ze zm.)
dalej uóp, nie jest cgraniczóne listą zakazów wprówadzcnych dla ww. óbszaru. Inwestycja,
z uwagi na charakter prac óraz przewidzianą Iókalizację nie wpłynie takze na óbnizenie
pótencjału eknsystemów stanówiących kcrytarz eknlógiczny wymieniónegó cbszaru
chrcnienegó krajcbrazu i nie cbnizy wartóści ekósystemów pełniących usługi dla turystyki
i wypóezynku.

Inwestycja realizówana będzie częścinwn w dwóch óbszarach Natura 2000,
tj. w Krcśnieńskiej Dólinie Odry PLH030028 i Dólinie Śródkówej Odry PL13080004.
Przedstawióny w rapórcie i uznany za słuszny wynik óceny plannwanych działań w ramach
ww. przedsięwzięcia, przy wprówadzeniu działań minimalizujących, nie wykazuje
znaczącegc, a zwłaszcza znaczące negatywnegc óddziaływania na cele nchróny
ww. nbszarów Natura 2000, w rózumieniu art. 33 ustawy uóp. Teren inwestycji nie
współtwcrzy bówiem układów ekólógicznych z chróniónymi siedliskami i gatunkami,
których przekształcenie mcze przyczynió się dc zmiany kluczcwych prócesów, struktur,
pcwiązan i relacji ekósystemów ww. cbszarów Natura 2000. Nie zidentyfikówanó
óddziaływania bezpóśredniegó lub póśredniegó, któregó skala mógłaby skutknwaó
niewłaściwym stanem chróniónych gatunków óraz siedlisk przyrcdniczych, gdyz realizacja
prójektu nie pówóduje zmiany liczebncści pópulacji gatunków i pówierzchni ich siedlisk,
fragmentacji siedlisk przyrndniczych, pcwstania bariery migracji óraz nie wpłynie
na kluczówe prccesy i związki kształtujące strukturę ww. cbszarów. Oddziaływania, w takcie
budnwy i eksplóatacji nie będą miały skali naruszenia równówagi przyrcdniezej lub znaczących
óddziaływaó na przedmióty óchrcny W. nbszarów Natura 2000. Przewidywany zakres prac,
tj. budcwa wałów w sąsiedztwie zabudówy i pngłębicnie kanałów wódnych, nie wpłynie
negatywnie na integralnóśó ww. nbszarów Natura 2000 óraz spójnóśó sieci Natura 2000. Nie
ulegnie zmianie dótychczasówa funkcja knrytarza ekólcgicznegó dóliny Odry a teren
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zalewów, gdzie mają miejsce naturalne prócesy fluwialne istc'tne dla zasebów przyródniczych
pcwyzszych óbszarów Natura 2000, nie zmniejszy się.

W cdniesieniu dc ptaków i ich siedlisk, chrónic'nych w cbszarze Natura 2000 Delina
Śrcdkcwej Odry iłLB08000-4, óddziaływania inwestycji w fazie budcwy craz eksplcatacji nie
mają charakteru znaczącegc, a czasem istctnegó związku przyczyncwc-skutkcwegc.
Uzasadnieniem jest brak kcncentracji ptaków zimujących w pcblizu plancwanej inwestycji
craz cddalenie jedynegc stanówiska lęgówegc tj. derkacza, na minimum 100 m ód miejsca
realizacji inwestycji. cec zalezncsci óbecnych warunków wcdnych w rejcnie
prcjektcwanej inwestycji ed sieci i rezimu wód pcwierzchnicwych, tj. rzeki Odra i Bóbr craz
układu istniejących kanałów ulgi, przewidziany prcjektem zakres prac, nie wpłynie istetnie
na ich zmianę, a cc za tym idzie na zmianę (pegcrszenie) siedlisk ptaków.

Planówane prace na ómawianym cbszarze nie pc'winny równiez stanówió duzegc
i istótnegc zagrózenia dla występujących tam pózóstałych gatunków ptaków. Pópulacje
ptaków gniazdujących w trzech pcwierzchniach inwentaryzacji (óbejmujacych teren
inwestycji craz przyjęty bufór 50 m) stanówią ułamki prócenta krajówych pcpulacji. Rapcrt
wskazuje na gniazdówanie gąsicrka órazjarzębatki wsród krzewów planówanych dc wycinki,
nie infermujc natcmiast ó pctwierdzónym gniazdcwaniu ptaków na drzewach plancwanych
dc wycięcia. Ptaki gniazdujące na krzewach, które będą usunięte, mają w bliskiej cdległcsci
wiele dcgcdnych biótcpów umczliwiających gniazdówanie, a ilcśó usuwanych drzew na tle
pózóstałych w óbszarze miasta craz w jegc najbliższej ckclicy nie stanówi rczmiaru, który
skutkcwałby ekstynkcjąptaków stwierdzcnych w tej częs'ei Krcsna Odrzańskiegc.

Wśród działań minimalizujących óddziaływania na ptaki wskazane warunek
pózóstawienia szuwaru na brzegu kanału craz piaszczystej łachy występującej na cdcinku
kanału ulgi cd km 0+700 dc km 0+950 (zachcwanie stanówisk lęgcwych kókeszki i wódnika)
- warunek I. 3.1 niniejszej decyzji.

Peniewaz _jednak rózmiar plancwauej wycinki drzew jest duzy (703 sztuki, w tym 296
wierzby kruche, Tł dęby szypułkcwe, 65 rcbinii akacjcwych i 54 jesicny wyniósłe, drzewa
takze c cbwcdach pónad 200 cm), aby zminimałizówaó pótencjalnie negatywne
cddziaływanie planewanegó przedsięwzięcia na ptaki, pelegające na niszczeniu lęgów
pcdczas wycinek drzew i krzewów w ckresie rózrcdu, biórac pc'd uwagę zidentyfikcwane
gatunki lęgcwe ptaków craz biclcgię ich rózrcdu, uwarunkcwanó usunięcie drzew i krzewów
w terminie pcza ckresem lęgówym ptaków tj. w ckresie wrzesień-luty ~ warunek 1.2.14
niniejszej decyzji.

W ódniesieniu dc siedlisk przyredniczych craz gatunków zwierząt chrcnicnych
w cbszarze Natura 2000 Krós'nieóska Delina Odry PLH030028 (KDO) óddziaływania
inwestycji w fazie budcwy craz eksplcatacji równiez nie mają charakteru znaczącegc,
a czasem istc'tnegc związku przyczyncwcflskutkcwegc. Rapcrt przedstawia wyniki
rózpóznania zasóbów przyredniczych w pasie inwestycji craz w bufcrze 50 m. Dla
chróniónych w óbszarze gatunków ryb pcgłębienie kcryta kanałów będzie skutkówałc
finalnie pcprawą tj. niewielkim zwiększeniem areału ich siedliska np. dla rózanki, piskerza
i kczy, w przypadku kanału 2, 2A, 3 i 4 craz dcstępnósci dc kanałów (pólepszenie warunków
lckalnych migracji) np. dla bólenia, w przypadku kanału 1, 2 i 2A. W czasie pcgłębiania
kanałów i Íbrmówania jegó brzegów mcze petencjalnie nastąpió krótkótrwałe pcgórszenie
warunków siedliskcwych na skutek cddziaływania zawiesin i wymuszeniu ckrescwej zmiany
miejsca bytcwania. Oddziaływanie tc będzie jednak krótkótermincwe. craz ustępujące.
Pe zakóóczeniu realizacji inwestycji start kanałów niewiele się zmieni, bcwiem kanały ulgi
nie zestaną zacpatrzcne w zadne urządzenia ógraniczające dc'tychczascwe migracja ryb (i tak
c bardzc cgraniczónym terytcrialnie zasięgu) craz nie ulegnie mcdyfikacjóm rczdział wcdy.
W przypadku cwadów, tj. trzepli zielcnej i czerwcriczyka nieparka, stwierdzóne stanówiska
znajdują się pcza pasem Inwestycji, a realizacja płancwanych w ich póblizu prac upcwaznia
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dc wnicskcwania c braku cddziaływania przedsięwzięcia na ww. gatunki. Sprawdzcnc
drzewa na cdcinku prcjcktcwanegc wału .na całej długcsci piancwancgc przedsięwzięcia i nie
stwierdzcnc występcwania pachnicy dębcwej i kczicrcga dębcsza, zatem inwestycja nie
będzie cddziaływac takze na te chrcnicne gatunki cwadcw. Kcnieczna wycinka drzew nie
zmniejszy rcwniez znacznie pcwierzchni ich pctencjalncgc siedliska gdyz, juz na etapie prac
prcjcktcwych ustalania wariantu realizacji inwestycji, pczcstawicnc 12 starych dębów
szypułkcwych. _

Ślady cbecncsci bcbra curcpejskiegc craz cbecncsc wydry i kumaka nizinnegc
stwierdzcnc w strefie bufcrcwej, czyli pcza terenem inwestycji a zrealizcwane
przedsięwzięcie nie będzie miałc negatywnegc wpływu na mczliwcsci zercwania i migracji
cscbnikcw tych gatunków. Kumak nizinny jest gatunkiem wędrującym w ckresie
rczrcdczym, a stwierdzcny był w bezpcsrcdnitn sąsiedztwie realizacji inwestycji,
w niewielkim, płytkim zbicrniku wcdnym z bujną rcs'linncscią wcdną na terenie zalcwcwym
międzywala. Miejsce tc jest takze stancwiskicm rczrcdu rcpuchy szarej i licznej pcpulacji
jaszczurki zywcrcdnej. Istnieje zatem mczliwcsc przemieszczania się cscbnikcw pcwyzszych
gatunkcw na teren rcbct cdcinka wału Il.

Zabezpieczenicm cscbnikcw ww. gatunków, szczególnie kumaka nizinnegc, przed
smiertelncscią z tytułu prac budcwlanych jest działanie tninimalizujące pclcgające
na zamcntcwaniu szczelncgc płctka cchrcnnegc z gectkaniny, wkcpanegc 10 cm w ziemię,
przy pcłnccnej częsci wału II, cd km 0+490 dc 0+650 _ warunek 1.2.13 niniejszej decyzji.

Uciązliwcsci dla płazcw i gadcw z tytułu budcwy inwestycji będą krctkctrwałe
i ustępujące, a rczmiar przekształcenia ich siedlisk (mających charakter wyłącznie stancwisk
c znaczeniu lckalnym) będzie niewielki i nietrwały. W ckclicy inwestycji istnieją
zrczniccwane i cdpcwiednie siedliska „zastępcze” w ktcrych cscbniki tych zwierząt mcgą
przebywać. Skutki zniszczenia rcslinncsci wcdnej pcdczas prac będą miały charakter
negatywny, krctkctrwały lecz cdwracalny. Jest wysckic prawdcpcdcbieństwc, ze wykcnane
ncwe wały i zmienicne na pc'trzeby celu inwestycji kanały i rcwy z czasem zcstaną,
przynajmniej w częsci, zaadcptcwane przez płazy i gady.

Pcnadtc, juz na etapie plancwania inwestycji w zakresie kcniecznych prac w kanałach
zrezygncwanc w kanale nr 2 dc km 0+169,3 z cdbudcwy, wyrcwnania i zagcspcdarcwania
dna i skarp przez humuscwanie i cbsiew mieszanką traw pcdcjmując się jedynie cczyszczenia
i kcnserwacji tegc cdcinka (wykcszenie skarp, cięcia pielęgnacyjne uszkcdzcnych gałęzi).
Naturalny prcces wypłycania ww. cdcinka kanału przy cdpcwiednim pczicmie wcdy
w dclinie Odry, mcze z czasem utwcrzyc w tym miejscu dcgcdny bictcp rczrcdu i zimcwania
płazcw.

Realizacja pewnych cdcinkcw inwestycji niewątpliwie będzie miała wpływ na siedliska
przyrcdnicze, występujące w sąsiedztwie wałcw lub w micjscujegc ncwcj lckalizacji. Rapcrt
dckumentuje, ze zniszczeniu (zmianie uzytkcwania) ulegnie pcwierzchnia stancwiąca łącznie
nieznaczny prccent zascbcw siedliska przyrcdniczcgc w cbszarze Natura 2000 Krcsnieńska
Dclina Odry. Ocenia pcnadtc, ze uszczuplanc siedliska są szerckc rczpcwszechnicnc
w dclinie Odry. I tak, płaty zicłcrcsli Urricc-Ĺ`cnvr.›fwrłararn i Fułłcpic-Haerułetten,
reprezentujące siedliskc 6430 zcstaną zniszczcne na łącznej pcwierzchni 445 m2, stancwiąc
zaledwie 0,012% łącznej pcwierzchni tegc siedliska zidentyfikcwanej i wskazanej w SDF-ic
ww. cbszaru Natura 2000, tj. 384,05 ha. Pcnadtc zicłcrcsla charakteryzują się szybką
regeneracją craz małą wrazliwcscią na zaburzenia, dlatcgc ncwc ufcrmcwanc skarpy
cdwcdne stancwic będą ncwe micjsca spcntanicznej regeneracji siedliska zicłcrcsli,
stymulcwanej przez prccesy tluwialne.

W przypadku łąki selerniccwej Cnidiea dubi, reprezentującej siedliskc 6440
zniszczeniu ulegną płaty c łącznej pcwierzchni 0,47 ha, stancwiąc zalcdwie 0,?% łącznej
pcwierzchni tegc siedliska zidentyfikcwancj .i wskazanej w SDF-ie ww. cbszaru Natura 2000,
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tj. 61,21 ha. Rapcrt intermuje, za wykazane w rapcrcie płaty siedliska c kcdzie 6440 (czyli
1,4 ha) stancwia dcdatkcwy (w cdniesieniu dc wskazanegc w SDF-ie) zascb siedliska
w granicach ww. cbszaru Natura 2000. Stąd skutkiem realizacji inwestycji nie zmniejszy się
chrcnicna pcwierzchnia siedliska 6440 craz nie ulegną pcgcrszeniu pczcstałe wskazniki
stanu jegc zachcwania. Pcnadtc rapcrt stwierdza, ze zascby cbu siedlisk w Krcsniariskiej
Dclinie Odry PLl-'1030028 (wskazane w SDF-ie) są zanizcne w stcsunku dc ich rzeczywistegc
udziału. Jest tc wiarygcdne twierdzenie, mając na uwadze łącznaL pcwierzchni dcliny Odry
ujętej w granicach KDO i `wynuszacaj az 19202,-4? ha, w ktcrej dcminują przeciez
pcwiarzchnie ctwarta. Inwentaryzacja siedlisk na pctrzeby tej inwestycji wykazała takze
siedliska łąk selcrniccwych w dclinie Odry, pcza cbszarem Natura 2000. Dla cbu
pcwyzszych siedlisk rapcrt wskazuje na degenerację wskaznikcw fitcaccjclcgicznych płatcw
pcwyzszych siedlisk w miejscach, które ulegną zniszczeniu. Jest tc zrczumiałe z uwagi
na rczprzestrzenianie się rcslin gatunków ruderalnych, cbcych (gecgrat'icznia i siedliakcwc)
i inwazyjnych na cbszar pcłczcny w sąsiedztwie antrcpcganicznie przekształcanegc Krcsna
Odrzańskicgc craz na cbrzezu większych płatcw tj. w strefie ckctcncwej siedliska.

Działania inwestycji w kanałach ulgi, na etapie realizacji będą pcwcdcwac niszczenia
częsci rcslinncści pływającej craz zanurzcncj. Rapcrt infcrmuje c występcwaniu cbecnie
w kanałach craz przy ich brzegach zaspcłcw rcs'linnych, będących identyñkatcrami siedlisk
przyrcdniczych Natura 2000 c kcdach 3150, 32110 i 3130. Siedliska starcrzeczy i naturalnych,
autrcficznych zbicmikdw wcdnych ze zbicrcwiskami Nyarphaeica, Pctarataa (kcd 3150),
lckalnie reprezentcwana jest przez stara zakcle Odry (kanał nr 1), wykazujące
antrcpcgeniczne fcnny presji i degeneracji (np. necfityzacja, wydaptywanie). Brzegi lub
csuszcne dna zbicrnikcw wcdnych ze zbicrnikami z pcdwcdnymi Lirtermeffetea ,ls'ą'rałtrH
Naaayaaearaa jest natcmiast siedliskiam efemerycznym i stwierdzcnc gc na jednym
stancwisku c pcwierzchni 61ml, na brzegu kanału nr 1. Zbicrcwiska rcslinne identyfikujace
siedliska przyrcdnicze c kcdzie 3210, tj. zalewana, muliate brzegi rzek z rcslinncscią
Chaanpcdt'ea rabri p.p. i Bidanfica p.p. stwierdzcnc pcza cddziaływaniem prac
inwestycyjnych. cłębianic kanałcw craz kcrekta i umacnianie ich skarp nie cbajmujątakze
całej długcs'ci wszystkich kanałcw (np. pczcstawicny cdcinek kanału nr 2, rezygnacja z prac
na lewym brzegu kanału nr 1 - na cdcinku cd km 0+43?,6 dc krn 0+900,0, pczcstawicna
łacha piaszczysta w kanale nr l) cc sprawia, ze pc zakańczania prac z ww. refugidw
w pracesie kclcnizacji, będzie następcwał szybki pcwrdt rcślinncsci dc kanałdw craz na ich
brzegi. Na etapie eksplcatacji rcs'linncs'c efemerycznegc siedliska przyrcdniczagc c kcdzie
3130 będzie wykształcac się na pcwrct, pcdczas stancw niztiwkcwych wady w kanale.

Uciązliwcści dla przyrcdy z tytułu budcwy inwestycji będą krctkctrwała (prace będą
prcwadzcne cdcinkami) i ustępujące, a rczmiar przekształcenia s'rcdcwiska będzie niewielki
(lckalny). W ramach realizacji plancwanegc przedsięwzięcia planuje się wprcwadzenie
dc śrcdcwiska materiałów pcwszachnie stcscwanych przy tegc typu inwastycj ach (tj. masy
ziemne na budcwę kcrpusu wału, kruszywc, kamien łamany, płyty betcncwe, płyty stalcwc),
uzycie typcwych maszyn budcwlanych i śrcdkcw transpcrtu (kcparki, spycharki, ładcwarki)
craz znanej i przyjętej tachnclcgii prac. Charakter i uciązliwcs'ci wynikające z budcwy wałcw
nie będą stąd cdbiegały cd standardcwych rcbdt budcwlanych c pcdcbnym zakresie
rzeczcwym. Realizacja inwestycji nie spcwcduje zmian warunkcw hydrcgeclcgicznych
panujących w terenie inwestycji craz przyległych dc niegc terenach chrcnicnych craz nie wpłynie
tez na długctrwałą i niekcrzystną zmianę pczicmu wcd gruntcwych. Stcsunki wcdne
na rczpatrywanym terenie są bcwiem kształtcwane i zalezne cd stancw wcd w Odrze i kanałach
ulgi a inwestycja nie pcwcduje ich zaburzenia (np. nie zmienia lckalnej sieci cdpływu, rezimu
wcdnegc Odry, rytmu zalewcw). Rapcrt nie precyzuje lckalizacji zaplecza budcwy
(składcwiska, materiałów budcwlanych i mas ziemnych), pczcstawiając tą kwestię
wykcnawcy inwestycji, wskazuje jedncczas'nie na cgclnaĹ zasadę jegc umieszczenia w pcblizu
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prcwadzcnych rcbót, najdógcdniej w ramach pasa technclcgicznegc przewidzianegó
dc czascwegc zajęcia. Pcniewaz w sąsiedztwie inwestycji stwierdzcnc siedliska przyrcdnicze
i siedliska gatunków chrcnicnych w ww. cbszarach Natura 2000, kcniecznym działaniem
minimalizującym pótencjalnc negatywne cddziaływania na chrcnicnc siedliska i gatunki
cbszarów Natura 2ÜÜÜ, czyli rncgącc zwiększyć rczmiar ich zniszczenia bądz skalę
przekształceń specyficznych dla nich uwarunkówaó glcbcwych i wcdnych, jest
uwarunkcwanie lckalizacji zaplecza budcwlancgc (bazy sprzętu:| materiałów budcwlanych
i mas ziemnych) craz rczpiantcwania mas ziemnych pczyskanych z wykcpów,l pcza
stwierdzcnymi w rejcnie inwestycji siedliskami przyrcdniczymi i siedliskami gatunków
chrcnicnych w ww. cbszarach Natura 2ÜÜÜ - warunek 1.2.4 niniejszej dccyzji.

Rapcrt prcpcnuje mcnitcring na etapie eksplcatacji inwestycji, któregc celem ma byc
ccena stcpnia cdtwarzania się bądz regeneracji zbicrcwisk rcslinnych i stanu siedlisk. Mając
na względzie wykazane w nim zascby przyrcdnicze terenu i ccenicnąjcgc utratę bądz stcpicn
przekształcenia w wyniku realizacji inwestycji, uznanc ten mcnitcring za niekcnieczny.
Miałby cn głównie aspekt naukcwy:I cc niejest związane z istctą przedsięwzięcia. Pczytywne
efekty adaptacji przyrcdniczej„ zablizniające teren pc realizacji inwestycji w pcdcbnych
działaniach są cbserwcwane i udckumentcwane np. na fragmencic rzeki Pliszki, Leniwcj
Obry czy cdtwarzanym zbicrniku w Prądówce. Pcnadtc są przewidywane i cccnicne jakc
pewne bądz rnczliwe w kcnsekwencji naturalnych prccesów przyrcdniczych w tymze
rapcrcie czy w literaturze przedmictu.

Na pcdstawie danych i analizy przedstawicnej w ww. rapcrcie, w `wyniku budcwy ncwych
cdcinków wałów nastąpi zniszczenie stancwisk cbjętegc cchrcną częs'cicwą czcsnku kątcwegc
Affiam angufcsans. Szaccwana liczebncsó óscbników, które ulegną zniszczeniu wyncsi 35Ü sztuk.
Zniszczenie stancwisk gatunku nie spcwóduje znaczącegc pcgcrszcnia jcgó stanu zachcwania
w skali lckalnej, regicnalnej i krajcwejz| gdyz na rczpatrywanym cdcinku Odry czcsnek kątcwy
jest gatunkiem dcsó częstc spótykanym i lckalnie występuje nawet na cdłcgujących gruntach
pórcinych, wałach przeciwpcwcdzicwych.

Analizcwany teren pcłczcny jest w dcrzeczu Odry w regicnie wcdnym Śrcdkcwej
Odry. Wg aktualizacji Planu gcspcdarcwania wcdami na cbszarze dcrzecza Odry, przyjętcj
rczpcrządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dzll. z 2016 r., pcz. 1962),
teren przedmictcwegc przedsięwzięcia znajduje się na cbszarze jednclitej częsci wód
pcdzicmnych (JCWPd) GWóÜÜÜóS. Ocena stanu ilcscicwegc i chemicznegc analizcwanej
JCWdest dcbra. Ocena ryzyka niecsiągnięcia celów srcdcwiskcwych wyznaczcnych dla tej
JCWPd jest niezagrczcna.

Pcnadtcz. inwestycja zlckalizcwana jest na cbszarze dwóch jednclitych częsci wód
pcwierzchnicwych (JCWP):

- Stara Odra c' kcdzie RW6000231598 c statusie naturalnej częsci wód. Ocena stanu ww.
JCWP ckreslcna zóstała jakc zła. Ocena ryzyka niecsiągnięcia celów srcdcwiskcwych
wyznaczcnych dla tej JCWP jest niezagrczcna;

- Odra cd Czarnej Strugi dc Nysy Łuzyckiej c kcdzie RWóÜÜÜZl 1239 c statusic silnie
zmienicnej częsci wód. Ocena stanu W. JCWP ckreslcna zcstała jakc zła. Celem
s'rcdcwiskówym jest csiągnięcic dcbregc pctcncjału ekclcfgiczncgc;r mczliwcs'ó
migracji órganizmów wcdnych na cdcinku cieku istctncgc - Odra w chręhic JCWP
i dcbregc stanu chcmicznegc. Ocena ryzyka niecsiągnięcia celów s'rcdcwiskówych
wyznaczcnych dla tej JCWP jest zagrczcna, z cdstępstwcm - przcdłuzenie terminu
csiągnięcia celu dc 202? r.,r ze względu na brak mczliwcsci technicznych.
Plancwanc przedsięwzięcie cbcjmuje dwa działania mcgące mieó pctcncjalny wpływ

na ckcsystcmy rzeki i siedlisk bezpcsrednic zaleznych cd wcdy - budcwę i mcdernizację
wałów przeciwpcwcdzicwych craz pcgłęhienie kanałów ulgi. W ramach przedsięwzięcia nie
planuje się prac bezpcs'rcdnic w kcrycie Odry. Budcwa wałów dctyczy órganizmów wcdnych
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warunkujących ócenę stanuƒpótcncjału ekólógicznegó rzeki w stópniu niewielkim lub wręcz
pómijalnym. Obwałówanie nie zmienia naturalnej dynamiki przepływów, nie wpływa lub
wpływa w stópniu niewielkim na kształtówanie się mórfómetrii kóryta. W niewielkim stópniu
pózytywnie wpływa na jakósó wódy, póniewaz zmniejsza dópływ zanieczyszczeń
óbszarówych dó rzeki. Na etapie realizacji przedsięwzięcia mózc dójsó dc krótkótrwałegó
zanieczyszczenia wód zawiesina, które nie będzie miałó znaczącegó óddziaływania.

Rózwazane przedsięwzięcie nie ma zadnegc związku z póbórem czy zmiana zasilania
wód pcdziemnych, nie ódnótówanó równiez czynnika mógącegó wpłynąó na pcgcrszenie
stanu wód pódzicmnych. W czasic prówadzenia róbót budówlanych istnieje
prawdópódcbieóstwó krótkótrwałych rózlewów substancji, takich jak paliwó, óleje, jednak
ich skala i zasięg będzie niewielki i nie spówódujc zanieczyszczenia wód pódziemnych,
a wszystkie tegó ródzaju zagrózenia będą przez wykónawcę róbót natychmiast likwidówane.
W trakcie prac budówlanych móze nastąpió równiez czasówe naruszenie istniejących
warunków wódnych, óddziaływanie tó będzie tylkó chwilówe i ustanie w mómencie
rzakór'iczenia prac.

W przedłózónym rapórcie ó óddziaływaniu na sródówiskó udókumentówanó,
zc realizacja, jak i cksplcatacja przedsięwzięcia nie spcwóduje negatywnegó óddziaływania
na ww. JCWP i JCWPd, a tym samym nie przyczyni się dó pcgórszenia stanu wód
pcdziemnych i pówierzcbniówych craz dó nieósiągnięcia celów sródówiskówych
przedstawianych w zaktualizówanym Planie gcspódarówania wódami na óbszarze dórzecza
Odry.

Emisja substancji i energii dó sródówiska (hałasu, gazów, pyłów, ódpadów, substancji
rópópóchódnych itp.) będzie występówaó przede wszystkim pódczas dówózu materiałów
budówlanych, przejazdu óraz pracy sprzętu mechaniczncgó. Pó zrealizówaniu inwestycja nie
będzie zródłem emisji substancji i energii dó sródówiska.

lnwestór w rapórcie deklaruje, ze róbóty ziemne i umócnieniówe zóstana wykónane
w ókresach występówania niskich isrednich stanów wódy óraz przy óptymistycznej
prógnózie pógcdy dótyczacej ópadów atmósferycznych. Prace będą wykcnywane
i wykaóczane krótkimi cdcinkami wraz z zagóspcdarówaniem rólniczym pasów
technólógicznych i z upórządkówaniem terenów przyległych. Rcbóty ziemne rózbiórkówe
przewiduje się wykónaó mechanicznie przy uzyciu kóparek óraz spycharek. Objętósci mas
ziemnych, pózyskane z wykópów, w miarę mózliwóści będaĹ rózplantówane wóbrębie
przyległych działek óraz w pasch technólógicznych z ich rólniczym zagóspcdarówaniem ir'lub
wywiezióne na najblizszc wysypiska ódpadów kórnunalnych. Wykónywanie nasypów wałów
ódbywaó się będzie głównie metódą czółówa. Wykónywanie róbót pógłębieniówych
w kanałach prówadzóne będzie z kóryta bądz z brzegu z wykórzystanient óbszarów
przewidzianych dó zajęcia czasówegó.

Odległósó terenu, na którym prówadzóne będą róbóty, ód zabudówy mieszkaniówej
(terenów óbjętych óchróną przed hałasem) jest zróznicówana, w zaleznós'ci ód elementu
inwestycji. Najblizej zabudówa mieszkaniówa półózóna jest wzdłuz półnócnegó brzegu
kanału l. Ze względu na pówyzsze, w pkt 1.2.1 niniejszej decyzji, wprcwadzónó warunek
realizacji prac budówlanych w pórze dziennej.

W celu wycliminówania albc znacznegó ógraniezcnia niekórzystnegó óddziaływania
przedsięwzięcia na śródówiskó w trakcie jegc realizacji kónieczna _jest właściwa lókalizacja
i órganizacja zaplecza technicznegó dla ekip budówlanych. Warunki ókreslcne w pkt 1.2.3.,
1.2.? i l.2.9 nałózónó w celu wykluczenia mózliwósci zanieczyszczenia óródówiska gruntówó-
wódnegó w skutek dróbnych awarii lub złegó stanu technicznegó maszyn i pójazdów, óraz
mózliwych wycieków z grómadzónych i przetrzymywanych materiałów, w tym
w szczególnósci związków rópópóchódnych na terenach zaplecza budcwy planówanegó
przedsięwzięcia. Z ww. warunkami, wiąze się takze kóniecznóśó zachówania zasady
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eszezędnege wykerzystania terenu i uperządkewania ge pe zakeriezeniu prae w związku
z tymezasewym przeznaczeniem - warunek w pkt 1.2.2, a takze zgednie z pkt 1.2.5
kenieeznese `wytyezania dreg dej azdewyeh w pierwszej kelejneśei w epareiu e istniej aeą sieć
dreg.

W pkt 1.2.11 niniejszej deeyzji wskazane speseb zaepatrzenia w wedę, a w pkt. 1.2.12
ekreslene speseb prewadzenia gespedarki s'eiekarni bytewymi na terenie budewy, który
ma być eparty na mentewanyeh na zapleezu budewy mebilnyeh tealetaeh, z kteryeh
zgremadzene seieki będą ekresewe wywezene de najbliższej eezyszezalni seiekew.

Z kenieeznes'eią eehreny wra'zliwege sredewiska gruntewe - wednege wiąże się
rewniez ebewiązek prewadzenia gespedarki edpadami, w speseb zapewniająey eehrenę
średewiska (warunek ekresleny w pkt 1.2.10).

W eelu egraniezenia eddziaływania przedsięwzięeia na stan pewietrza atmesferyeznege
w trakeie jege realizaeji w pkt 1.2.6, 1.2.7, 1.2.3 sferrnułewane warunki detyeząee
stesewanege sprzętu eraz erganizaeji rebet budewlanyeh.

Na etapie ekspleataeji przedsięwzięeia niezbędne jest prewadzenie biezaeej i regularnej
kenserwaeji walew i kanałew (warunek ekresleny w pkt 1.2.15).

Ze względu na eharakter inwestyeji, nie speweduje ena jakiehkelwiek zmian
klimatyeznyeh, gdyz w trakeiejej funkejenewania nie będą wytwarzane gazy eiep1arniane ani
inne substaneje megaee przyezynie się de zmian klimatu. Przedsięwzięeie będzie
zrealizewane w speseb zgedny ze wszystkimi standardami stesewanymi dla tege typu
ebiektew, dlatege tez ewentualne zmiany klimatu nie pewinny spewedewae naruszenia jege
kenstrukeji, ezy tez utrudnien w funkejenewaniu.

Ze względu na lekalizaeję eraz zakres przedsięwzięeia nie zaehedzi ryzyke
transgranieznege eddziaływania na sredewiske, a bezpes'rednie wykerzystanie zasebew
naturalnyeh nie detyezy ptanewanege przedsięwzięeia.

Oddziaływanie skumulewane planewanege przedsięwzięeia z innymi
przedsięwzięeiami e pedebnym eharakterze miałeby miejsee w przypadku ieh jedneezesnej
realizaeji. Bierae ped uwagę detyehezasewą praktykę planewania prae przy budewie,
edbudewie i medernizaeji wałew, ze względu na bardze wysekie keszty, zadania
te realizewane sa, edeinkewe i w niewielkiej skali w stesunku de wielkesei eałege systemu
ebwatewar'i znajdująeyeh się w granieaeh nadedrzariskieh ebszarew. Dalege wykluezene
mezliweśt': kumulaeji eddziaływan planewanege przedsięwzięeia z iimymi
przedsięwzięeiami.

Przedmietewej inwestyeji nie detyezy att. 243 ustawy z dnia 2? kwietnia 2001 r. -
Prawe eehreny sredewiska (tj. z 2016 r., pez. e22 ze zm.), e zakładaeh stwarzająeyeh
zagrezenie wystąpienia pewaznyeh awarii przemyslewyeh, dlatege w niniejszej deeyzji nie
ekreslene wymegew w zakresie przeeiwdziałania ieh skutkem. Ryzyke wystąpienia
katastrefy budewlanej, ze względu na planewaną teehnelegię,jest bardze małe.

Ånalizewane przedsięwzięeie nie nalezy rewniez de instalaeji wymienienyeli w art. 135
ust. l wfeyt. ustawy - Prawe eehreny s'redewiska, dlatege nie ma pedstaw prawnyeh
de wyznaezania ebszaru egraniezenege uzytkewania.

Deeyzja e s'redewiskewyeh uwarunkewaniaeh dla prejektewanege przedsięwzięeia
niezbędna jest de uzyskania m.in. deeyzji e pezweleniu na realizaeję inwestyeji,
w rezumieniu przepisew wfeyt. ustawy z dnia 3 lipea 2010 r. e szezegelnyeh zasadaeh
przygetewania de realizaeji inwestyeji w zakresie budewli przeeiwpewedziewyeh,
w zwiazku z pewyzszym w niniejszej deeyzji w pkt 11 przedstawiene stanewiske, e kterym
mewa w art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy e OÜŚ, w sprawie braku kenieeznesei przeprewadzenia
eeeny eddzialywania na sredewiske eraz pestępewania w sprawie transgranieznege
eddziaływania na s'redewiske w ramaeh pestępewania w sprawie wydania deeyzji, e kterej
mewa w art. 72 ust. 1 pkt 13 ustawy e OOŚ, peniewaz pesiadane na ebeenym etapie dane
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11a te1nat zakresu przedsięwzięcia są wystarczające dc pełnej i kcniplekscwej cceny jegc
cddziaływania na śrcdcwiskc.

Działając zgcdnie z art. Ti? ust.1 pkt 2 w zw. z art. T8 ust.1 pkt 2 ustawy
c OOŜ przed wydaniem niniejszej decyzji zasięgniętc cpinii Panstwcwegc Pcwiatcwcge
lnspektcra Sanitarnegc w Krcsnie Odrzanskim ktcry w cpinii sanitarnej znak: NS UNZ TTL
DŚ- 3- 31'201? z dnia 24 stycznia 2017 r. zgłcsił w zakresie wymagan higienicznych
i zdrcwctnych uwagę dc realizacji przedsięwzięcia „W prcjekcie budcwlanyrn nalezy
uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z rapcrtu c cddziaływaniu przedsięwzięcia
na sredcwiskc”. Pcniewaz w niniejszej decyzji:| w cparcitt c infcrrnacje zawarte w rapcrcie,
zestały zdefinicwane warunki realizacji craz eksplcatacji inwestycji, uwzględniane zgłcszcną
uwagę.

W pkt Ill, zgndnie z art. 82 ust. 3 ustawy c OOŚ zapisane, ze charakterystyka
przedsięwzięcia stancwi załącznik dc niniejszej decyzji.

Mając na uwadze brzmienie art. lÜ §l ustawy ~ ceks pcstępcwania
adn1inistracyjnegr.'f=| cbwieszczeniem z dnia 31 stycznia 201? r. znak: WZŚ.4233.1.2016.PT
pcinfcrrncwanc strcny pcstępcwania c zgrcrnadzeniu calcs'ci materiału dcwcdcwegc
w sprawie c wydanie decyzji c s'rcdcwiskcwych uwarunkc'waniach dla analizcwanegc
przedsięwzięcia craz c mczliwcs'ci wypcwiedzenia się w terrninie 5 dni, cc dc zebranych
dcwcdtiw i niateriałtiw. Obwieszczenie zcstałc zarnicszczcnc na tablicy cgłcszeri craz
w Biuletynie Infcrniacji Publicznej Regicnalnej Dyrekcji Ochrcny Śrcdcwiska w Gcrzcwie
Wlkp., a takz'e na tablicy cgłcszer't w Urzędzie Miasta w Krcśnie Odrzańskini craz
w Urzędzie Gminy Dąbie. Na skutek przedmictcwegc zawiadcniienia, zadna ze strcn nie
zapcznata się z aktanii sprawy.

W związku z pcwyzszym craz w cparciu c cytcwane 11a wstępie przepisy crzeczcnc jak
w sentencji.

PÜUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy strcncm prawe wniesienia cdwcłania dc Generalnegc

Dyrektcra Ochrcny Śrcdcwiska za pcsrednictwen'i Regicnalnegc Dyrektcra Ochrcny
Śrcdcwiska w Gcrzcwie Wlkp. w terminie czternastu dni cd daty dcręczenia.

Infcrrnacja c wydanej decyzji pcdlega ujawnieniu w publicznie dcstępnyrn wykazie
danych.
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J'ía wydanic niniejszej decyzji nic pchranc cptaty skarhnwej, zgadnic z art. "l pkt 3 ustawy z dnia 1+5 Iislcpatia Eütl'ú r- c nptacic skarbcwcj
(tj. lJz. LJ- z Êtl'lti r., pcz. 1512?).

Ütrzymnia:
i. Pani Lila Miktaszewicz~ pełncmccnik inwestcra

Przedsiębicrstwc Prcjektcwc Wykcnawcze Inżynierii cnej „INWOD” Sp. z c.c. we Wrccławiu;
2. pczcstate strcny - zgndnie z art. 49 ceksu pcstępcwania administracyjnegc;
3. aa

[Ile wiadcmcści:
l. Panstwc-wy Pcwiatcwy lnspektcr Sanitarny w Krcsnie Üdrzańskim.

Decyzja c srcdcwiskcwych uwarunkcwaniach znak: WZŚ.4233.1.2016.AN z dnia 2? lutegc 2Ül'1r r.
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W GORZOwIE WIELKOPOLSKIM

Załącznik nr l dp decyzji a śródewiskówych uwarunkówaniach
znak: WZS.4233.1.2[116.AN z dnia 27 lutegó 201? r.

CHÅRAKTERłr'STYKśL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planówane przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie przed pówódziaĽ miasta Krósnó
(Í)drzaóskie"I pólega na budówie wałów przeciwpówódziówych óraz rózbudówie lub
przebudówie kanałów ulgi w łewóbrzeznej części dóliny pómiçdzy km 513,5 a 514,7 rzeki
Odry, w półudniówej części miasta Krósnó Odrzańskie, w wójewództwie lubuskim,
w pówiecie króśnieriskim, w gminie Krósnó Odrzańskie, w óbrębach ÜÜÜ2 -~ 'Krósnó
Odrzańskie miastó, '3016 ¬¬ Stary Raduszee óraz w gminie Dąbie w óbrębie [1013 - Półupin.

Celem niniejszegó zadania inwestycyjnegó jest óchróna przeciwpówódziówa terenów
półudniówej części miasta Krósnó Odrzańskie półózónych w dólinie rzeki Odry, uzytków
rólnych, stacji paliw, zakładów pródukcyjnych, óbiektów zabytkówych, a przede wszystkim
zabudówaó mieszkalnych i uzytecznóści publicznej. Plauówane przedsięwzięcie óbejmuic:

I Budówę 9 nówych ópaskówych wałów przeciwpówódziówycli, murów ópórówych
i systemów móbilnej óchróny przeciwpówódziówej ó łącznej długóści 5921,1 m:

Wał I: km Ü+ÜÜÜ + 1+2i'9 - półózóny na lewym brzegu rz. Odry, ód móstu w ciągu
ul. Ariaóskiej w dół rzeki, następnie wzdłuż prawegó brzegu Kanału ulgi nr l
dó móstu N-Z na ul. Bóhaterów Wój ska Pólskiegó;
Wał II: km Ü+ÜÜÜ + l+38?,ó - półózóny na lewym brzegu rz. Odry, ód móstu
na ul. ńriariskiej w górę rzeki, następnie zach. óbrzezem pólderu Półupin, dalej wzdłuz
prawegó brzegu Kanału ulgi nr l dó móstu N-2 na ul. Bóhaterów Wójska Pólskicgó;
Wał [11: km Ü-ł-ÜÜÜ + Ü+454,3 -~ trasa biegnie lewym brzegiem Kanału ulgi nr 1,
ód móstu N-2 na ul. Bóhaterów Wój ska Pólskiegó dalej wzdłuz prawegó brzegu _Kanału
ulgi nr 2 i dóchódzi dó móstu N~3 na ul. Bóhaterów Wójska Pólskiegó;
Wał IV: km Ü+ÜÜÜ 'I' Ü+TST ¬ lókalizówany na lewym brzegu Kanału ulgi nr 3
i biegnie w dół ód móstu N-4 na ul. Bóhaterów Wójska Pólskiegó, dalej wzdłuz brzegu
lewegó Kanału ulgi nr 2, a następnie przebiega prawym brzegiem Kanału ulgi nr 4
i dóchódzi dó kórpusu drógi na ul. Bóhatcrów Wójska Pólskiegc';
Wał V: km Ü+ÜÜÜ + 0+123,9 - lókalizówany na lewym brzegu Kanału ulgi nr 2 biegnie
ód móstu N 3 na ul. Bóhaterów Wójska Pólskiegó w górę kanału, następnie zachódnim
óbrzezem pólderu Półupin, dalej prawym brzegiem Kanału ulgi nr 3 dó mc'stu Nail
na ul. Bóhaterów Wójska Pólskiegó;
Wał VI: km Ü+ÜÜÜ + Ü+352,'}' - biegnie lewym brzegiem Kanału ulgi nr 3, ód móstu
N-4 na ul. Bóhaterów Wójska lłólskiegó, w kierunku w górę kanału, następnie
zachódnim óbrzezem pólderu Półupin, dalej wzdłuz prawegó brzegu Kanału ulgi nr 4
dó kórpusu drógi na ul. Bóhaterów Wójska Pólskiegó;
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Wał VII: km Ü+ÜÜÜ + 1804,? - biegnie wzdłuż. ul. Behaterdw Wejska Pelskiege
i dregi pewiatnwej na Raduszee i dalej pe zmianie kierunku biegnie na pełnee
de Kanału ulgi nr 4, następnie penewnie zmienia kierunek i biegnie wzdłuz lewege
brzegu Kanału ulgi nr 4 w górę kanału i deehedzi de mestu N-S na ul. Behatere'w
Weiska Felskiege:
Wał V111: km Ü+ÜÜÜ "e Ü+19Ü,3 w peezątek wału na lewym brzegu Kanału nr 4 ed mestu
Nflfi w eiagu ul. Beliaterew Wejska Pelskiege w góre Kanału ulgi nr 4, następnie
zmienia kierunek na pełudniewy i biegnie zaehednim ebrzezem pelderu Pełupin, i dalej
zmienia kierunek i deehedzi de kerpusu dregi krajewej na ul. Behaterdw Wejska
Pelskiege;
Wał IX: km Ü+ÜÜÜ-='- Ü-ł-Üíf'óß - pełezeny jest na zaehedniej strenie dregi krajewej przy
ul. Behaterew Wejska Pelskiege, peezatek bierze na lewym brzegu i ed delnej wedy
mestu N~2 i biegnie w kierunku pełudniewym.

I Rezbudewe lub przebudewę kanałew ulgi wraz z instalaejaĹ klap przeeiweefkewyeh
na istniej ąeej sieei kanalizaeji deszezewej e łąeznej długes'ei 2752,3 m:

Kanał ulgi nr 1: km Ü+Üß4+1+25? - zwany tez Kanałem Miejskim, regulaeja ebejmuje
edeinek kanału ed ujseia de rzeki Odry na jej lewym brzegu penizej mestu
na ul. Arianskiej w kierunku w gdre pewyzej mestu N-2;
Kanał ulgi nr 2: km Ü+ÜÜÜ+Ü+55L9 H peprzez krótki łąeznikewy Kanał nr 2a jest
lewebrzeznym depływem Kanału ulgi nr 1, swej peezątek bierze na lewym brzegu
Kanału ulgi nr 1 penizej mestu N~2 i biegnie w kierunku pelderu Pełupin pewyzej
mestu N-B;
Kanał ulgi nr 2a: jest krótkim łąeznikewym kanałem e długes'ei ŰŰ rn łąezy Kanał ulgi
nr 2 z Kanałem ulgi nr 1;
Kanał ulgi nr 3: km Ü+ÜÜU+Ü+165 - pełni funkeję naprewadzenia wdd pewedziewyeh
z pelderu Pełupin ped mest N-4, penizej mestu N-4 jest lewebrzeznym depływem
Kanału ulgi nr 2;
Kanał ulgi nr 4: km Ü+ÜÜÜ+Ü+292,8 -¬ jest depływem Kanału ulgi nr 2, trasa kanału
biegnie rewnelegle de Wału IV, wprewadza wedy pewedziewe z pelderu Pełupin ped
mest N-S i dalej penizej mestu wyprewadza w delinę Odry.

Elementy składewe urządzeń przeeiwpewedziewyeh WAŁU l:

1. mebilny system eehreny przeeiwpewedziewej (MSÜP) w km Ü+ÜÜÜ + Ü+35?,?; Ü+2Ü2,4
"2- 0+T52,8; l'+-262 + 1+276,3;
2. wał w km CHF-1109,4 + Ü+429,4
- wał ziemny z dregą serwisewą na kerenie wału e parametraeh:
szer. kereny wału 4,50 m, z utwardzeną dregą serwisewą szer. 3,0 m z płyt dregewyeh
PD i pebeezami ŻHÜJS m,
- naehylenie skarpy edwednej = 1:3,
- naehylenie skarpy edpewietrznej ä 1:3,
- ebsiew skarp i pebeezy kereny wału mieszanką traw z humusewaniem;
3. wał z murem zelbetewym w km 0+3 52,?+Ü+426,1, Ü+479,4 + Ü+548,2, 1+134,?T '2"
1+234,8,
- wał ziemny z dregą serwisewą na kerenie wału e parametraeh:
szer. kereny wału 4,513 m, z utwardzeną dregą serwisewą szer. 3,0 m z płyt dregewyeh
11D i pebeezami 2aÜ,TS m,
~ naehylenie skarpy edwednej 1:3,

Ralaeznik de deeyzji e sredewiskewyełi uwarunkewanii'ieb znak: WZŜ.4233.1.2Ü16.I1N z dnia 2? lutege E'Ül 'i' r.
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- nachylenie skarpy cdpewietrznej 1:3,
- cbsicw skarp i pchcczy kcrcny wału mieszanką traw z humuscwaniem.
- mur zelhctcwy cd strcny cdwcdnej c wysckcsci 2,05 m;
4. cbustrcnne mary zelhetcwe w km 0+543,2 +0+?02,4, 0+?52,4+l+084,8
- urządzenia przeciwpcwcdzicwe w fcrmie cbustrcnnych mnrcw cpcrcwych w rczstawie
csicwym 3,0 m z utwcrzcnym pcmiedzy nimi ciągiem spacercwym c nawierzchni szer.
1,50 m utwardzc'nej np. kcstka hetcncwą lub granitcwą,
- nachylenie skarp 1:2',
5. mur zelhetcwy w km let-084,3 +1+134,? -› urządzenia przeciwpcwcelzicwe fermie
jcdncstrcnncgc muru cpcrcwegc z ciągiem spaccrcwym c nawierzchni szer. 1,50 m
utwardzcnym np. kcstką hetencwą lub granitcwą,
- nachylenie skarp 1:3,
6. wał w km l+234,3 + 1+262, l+2?6,3 + 1+2'I'91 - urządzenia przeciwpcwcclzicwe w fcrmie
jedncstrcnnegc muru cpcrcwcgc (bez ciągu spacercwegc).

Buricwle wałcwe (zjazdy i przejazdy kcmnnikacyjne, schcrly):
- km 0+000 ~ schcely betcncwc kamienne na prcj. ciąg spaccrcwy,
H km 0+008 - schcdy hetcncwc kamienne na strcnę cdwcdna,
- km 0+128, 0+350,3; 0+409,4; 0+427,4; 0+546,6; 1+134,T - zjazdy wałcwe z płyt
drcgcwych PD szer. 3.0 m pcbccza 2a 0.?5m,
-schccly w km 0+4?9,2 i w km 555,6,

- schcdy w km ck. 0+?20+0+?50 - szt. 3,
¬ km l+200 - l+225 na kcrcnie wału pętla dc zawracania c nawierzchni z płyt drcgcwych PD
szer. 3,0 m pclsccza 2a 0,?5 m.

Elementy składcwe urzadzen przeciwpewcdziewyeh WÅŁU II:

l. mur zelhetcwy w km 0+000 (-1,07) + 0+008,3
- urządzenia przeciwpcwcdzicwe w fermie jedncstrcnnegc muru cpcrcwegc (bez
ciągu spacercwegc, wysckcsc zmienna dc 2,5 m;
2. mnr z mebilnym cchrcny przeciwcpwcdzicwej (MSOP),w km [Ti-008,85 s- 0+224,1
- mur cpcrcwy c wys. 1,30 "i" 1,60 m,
~ skarpa cdwcdna c nach. 1:2 + 1:2,5 z hnmuscwaniem i cbsiewem mieszanką traw,
- ciąg spacercwy szer. 3,50 m c nawierzchni np. z kcstki hrnkcwej lnh betcncwcj;
3. wał z murem zelbetcwym w km 0+224,l + 0+501,6, 1+225,l + 1+28?,7
- wał ziemny z ciągiem spaccrcwym c nawierzchni z kcstki brukcwej lub hctcncwej
w ramach drcgi serwiscwej na kcrcnie wału c parametrach:
szer. kcrcny wału 4,50 m, z niwardzcną +.';lrc,i_:f,aĽ serwiscwą szer. 3,0 m z płyt circgcwych
PD i pchcczami 21s0,75 m;
- nachylenie skarpy celwcdnej 1:2 , nmccnicna narzutem z kamienia łamanegc,
- mur cpcrcwy cd strcny cdwcdnej c wysckcsci 2,05 m.:
4. wał km 0+501,6 "1- l+225,l
- wał ziemny z dregą serwiscwa, na kcrcnie wału c parametrach:
szer. kcrcny wałn 4,50 m, drcga serwiscwa szer. 3,0 m z plyt drcgcwych typu PD
i pcbccza 2120,75 m,
- nachylenie skarpy cdwcdncj 1:3, z hnmuscwanicm i chsicwem mieszanką traw,
- nachylenie skarpy cdpcwietrznej 1:3 i zmienne z hnmnsewaniem i cbsiewem
mieszanką traw,
5. wał z murem zelhetcwym w km l+225,l rI" 14-281?
- wał ziemny z drugą serwiscwa na kcrcnie wału c parametrach:

Iałącznik dc decyzji c srcrlcwiskcwych nwarunkcwaniach znak: WZŚÅÊSBJ .2010.AN z dnia 2? liitegc 201? r.
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ezer. kereny wału 4,50 m, drega eerwiaewa azer. 3,0 m z płyt dregewyeh typu PD
ipebeeza 2><0,?5 m,
- mur eperewy ed struny edwednej e wyaekee'ei 2,45¬'¬3,5 m,
- naehyienie skarpy edpewietrznej 1:2 -ř- 1:3 z humuaewaniem i ebaiewem
mieszanką traw;
6. mur zelbetewy w km 1+28?,4 '1" 1+ 337,6 e wyaekeśei 3,30+1,35m,
- urządzenia przeeiwpewedziewe fermiejedneetrennege muru eperewege (bez eiągu
apaeerewege),
~ pedwyzazenie kereny istniejaeege muru (skrzydełka meetu).

Budewle wałewe (zjazdy i przejazdy kemunikaeyjne, eehedy):
- km 0+010,? prej. aehedy betunewe kamienne na międzywale,
- km 0+912,2 wału - w eiągu dragi gminnej - przejazd wałewy azer. 6,0 m i 4,50 m
e nawierzehni z płyt PD szer. 4,50 m i 3,50 m pebeeza 2 z 0,75 m,
- km wału 1+180+1+225 - prej. plae manewrewy na kerenie wału,
- kn10+526,8+0+5 F110,1 H- mijanka,
f' km 0+3SS+0+3 30 - mij anka.

Elementy akładewe urządzeń przeciwpewedziewyeh WAŁU III:

l. mur bulwarewy ze śeianki atalewej w km 0+000 "I" 0+092,3,
- mur buiwarewy ze śeianki ezezelnej atalewej - gdmej z eezepem i ekładziną kamienna,
długeśe bruadw 12,0 m,
~ eiąg epaeerewy azer. 2,0 m e nawierzehni np. z keatki betenewej.
2. wał w km 0+092,3 + 0+289 - wał ziemny ezer. kereny 3,50 m, naehylenie ekarp
ebuau'ennie 1:3 z humueewaniem i ebaiewem mieszanką traw z humuaewaniem,
- na kerenie wału eiąg epaeerewy azer. 2,0 m e nawierzehni np. z keatki betenewej.
3. mur 'zelbetewy w km 0+289 ¬‹"' 04-449
- urządzenia przeeiwpewedziewe w fermiejedneetrenriege muru eperewege zelbetewege
z edeinkewym naaypem ziemnym (bez eiągu apaeerewege).

Budewie wałewe (zjazdy i przejazdy kemunikaeyjne, eehedy):
- km 0+100 wału - zjazd wałewy azer. 4,50 m e nawierzchni z płyt PD ezer. 3,0 m
i pebeeza 2 z 0,?5 m,
- km wału 0+25T+0+290 ‹- plae manewrewy na kerenie wału e naw. z płyt dregewyeh PD.

Elementy akładewe urządzeń przeeiwpewedziewyeh WAŁU IV:

1. mur zelbetewy w km 0+000 'r 0+013,1;0+042,6+0+159,3;0+16?`,1 4' 0+1?1,6 w tym:
- mur zelbetewy ed atreny edwednej e wyeekeśei 1,65 + 3,20 m, z eiągiem epaeerewym
ezer. 2,0 m e nawierzehni np. z keatki betenewej,
- ekarpa edwedna atanewi ekarpe kanału;
2. mur eperewy ze a'eianki atalewy w km 0+013,1+0+042,6
H urządzenie p.pew. w farmie e'eianki etalewej ed etreny edwednej, będące jedneeześnie
górną śeianaĹ kanału ni nr 3,
- eiąar apaeerewy szer. 2,0 m. e nawierzehni np. z keetki hetenewej,
- akarpa edwedna etanewi w ekarpe kanału nr 3;
3. mur z mebilnym ayatemem eehreny przeeiwepwedziewej (MSOP) w km 0+159,3 +-
04-165,6 ;

Zaiaeznik de deeyzji e aredewiakuwyeh uwarmiknwaniaeh znak: WŁŠ.4233.1.2016.AN z dnia 2? lutegu 201? r.
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4. wał km 0+171,d "I- 0+ T5?
- wał ziemny z drugaĽ serwisuwą na kurunie wału lub na pułee przywałuwejl
u parametrach: szer. kuruny wału 4,50 m, druga serwisuwa szer. 3,0 m z płyt druguwyuh typu
PD i pubueza 2e0,?5 m,
¬ naehylenie skarpy udwudnej 1 :2,5 + 1 :3, z humusuwaniem i ubsiewem mieszanką
traw,
- naehylenie skarpy udpuwietrznej 1:2,5 '2- 1:3 z humusuwaniem i ubsiewem
mieszanką traw.

Buduwle wałuwe (zjazdy i przejazdy kumunikaeyjne):
- km 0+162,2 zjazd wałuwy z mustu NJ na zawale, u szerukuśui 4,5 m, nawierzuhni
z płyt PD szer. 3,0 m pubueza 2 z 0,?5 m,
¬ km 0+192,2r zjazd wałuwy na zawale, u szer. 4,5 0m , nawierzełmi z płyt PD szer.
3,0 m pubueza 2 z 0,25 m,
- km 0+ 209,4 zj azd wałuwy ua zawale, u szerukus'ei 4,5 m, nawierzehni z płyt PD
szer. 3,0 m i pubueza 2 z 0,25 m,
~ km 0-*285,5 + 0+3 30 zjazd wałuwy na pułke przywałuwą z pętla du zawraeauia
u szerukus'ei 4,5 m, nawierzehni z płyt PD 3,0 m, pubueza 2 z 0,75 m,
- km 0+533,5 + 0+608,5 mijauka, u szerukusui 7,5 m i nawierzułmi z płyt PD szer. 6,0 m,
pubueza 2 z 0,?5m,
- km 0+?57- zjazd na ul. Buhateruw Wuj ska Pułskiegu szer. 4,50 m u nawierzehni
z płyt PD szer. 6,0 m, pubueza 2 z 0.25 m.

Elementy składuwe urządzeń przeeiwpuwudziuwyeh WAŁU V:

1. mur zełbetuwy w km 0-000+0+123,9, w tym:
- urządzenia przeeiwpuwudziuwe w furmie jednustrunuegu muru upuruwegu zelbetuwugu
z udeiukuwym nasypem ziemnym (bez eiągu spaueruwegu),
- mur zelbetuwy ud struny udwudue]l u wysukus'ei 2,05 +2,45 m,
- uduinkuwu ud km 0+052,2 du 0+124 mur z nasypem wału ziemnegu u szer. kuruny 3,0 m,
- uaehyłenie skarpy udpuwietrznej 1:3,

- skarpa udwudna stanuwi skarpę kanału,
~ ubsiew skarp i pubuezy kuruny wału mieszanką traw z humusuwaniem.

Elementy składuwe urządzeń przeeiwpuwudziuwyeh WÅŁU VI:

1. mur zelbetuwy w km 0-002,3+0+040,3 w tym:
- urządzenia przeeiwpuwudziuwe w fiurmie jednustrurmegu muru upuruwugu zełbetuwegu
z udeinkuwym nasypem ziemnym (bez eiągu spaueruwegu),
- mur zełbetuwy ud struny udwudnej u wysukusei 1,65 m,
- skarpa udwudna stanuwi w skarl.:¦eI kanału;
2. wał w km 0-040,3 'ie 04552,?
- wał ziemny szer. kuruny 4,50 m, dru ga serwisuwa szer. 3,0 m z płyt druguwyuh PD
i pubueza 2240,25 m,

~ naehylenie skarpy udwudnej 1:3, z humusuwaniem i ubsiewem mieszanką traw,
- naehylenie skarpy udpuwietrznej 1:3 i zmienne z humusuwaniem i ubsiewem
mieszanką traw,
- na udeinku km 0+282,6 '2" 04-332,? dudatkuwu mur zelbetuwy ud struny udwudnuj
u wysukusei du 4,4 m.
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Bndnwle wałnwe (zjazdy i przejazdy kemnnikaeyj ne., sehndy):
- km 0+002,3 prejektnwane sehndy z nl. Behaterdw aska Pnlskiegn,
- km 0+043j4 "2- 0+'031,4 plae manewrnwy,
~ km 0+279,6 - zjazd wałewy na strene ndwedną,
- km 0+352j';1 zjazd z ul. Behaterdw Wejska Felskiegn.

Elementy składnwe urządzeń przeaiwpnwndzinwyeh WAŁU VII:

1. mnr zelbete'wy w km 0+000+0+321,2; 0+327,8+0+490; 0+541,1+0+654,6;
1+19'53',5+1+304,? w tym:

H urządzania przeeiwpnwndziewe w farmie jednnstrnmiege muru npnrnwegn zelbetnwege
z nasypem ziemnym (bez prej. eiągn spaeernwege).
~ mur zeibetewy ed streny edwndnej e wysnkes'ei 1,90 + 2„50 m,
- skarpa ndwedna stanewi skarpe nl. Behaterdw aska Pelskiegn w strnnę pnldern;
2. mnbilny system nehrnny przeeiwpnwndzinwej (MSDP) w km: 0+321,2+0+327,8,

0+490+0+541J
~ w ramaeh MSOP ndeinknwy dnstçp de pnsesji nraz kemnnikaeja przez ul. Bnhaterdw

Wejska Pnlskiegn;
3. km 0+654,6 'a 1+199,5
- wał ziemnyr szer. karany 4,50 m, drnga serwisnwa szer. 3,0 rn z płyt drege'wyeh typu PD
i pnbneza ZHÜJSm,
- naehylenie skarpy ndwndnej 1:33, z humnsnwaniem i nbsiewem mieszankątraw.
- naehylenie skarpy ndpnwietrznej 1:3 i zmienne z hnmnsnwaniern i nbsiewem
mieszanką traw.

Bndnwle wałewe:
l. zjazdy i przejazdy kemnnikaeyjne, sehndy:
- km 0'+-324,4 prnj ektewany zjazd z ul. Behaterdw Wejska Pnlskiegn na pnlder.|
- km 0+5315 wjazd na pnsesję,
- km 0+636,5 zjazd z wału.
- km 0+990,7 zjazd z wału..
- km wału 1+133+1+200 plae manewrnwy,
2. przepusty wałnwe i knmunikaeyj ne:
PW-I - km wału ek. 0+?69.1, przepnst af 600; z klapą przeeiwenfkewąi kratą na wleeie,
PIN-2 - km wału nk. 1+224j3 przepust a 600; z klapą przeeiweeflrnwai krata na wlneie,ł
P'lJßl i 2 - na rewie R-O km 0+218 i km 0+312 przepusty e 600

Rnwy przełnzenia:
- pnwyzej prnj. przepustu wałnwegn PW-l przebndewa rewu R-Ü na dłngns'ei nk. T5 m nraz
ndmnlenie na długeśei nk. 60 m łąeznie z przepustem SP na drndze pnwiatnwej Krasne
Odrzańskie - Stary Raduszee wraz mnntazem klapy peefknwej.

Elementy składnwe urządzeń przeaiwpawndzinwyeh WAŁU VIII:

1.l~'.m 0+000 + 0+163ß. w tym:
- wał ziemny z dregą serwisnwą na knrnnie wału n parametrach:
szer. knreny wału 4,50 m.. drnga serwisewa szer. 3,0 m z płyÍ drngnwyeh typu PD
i pnbneza 22s0j'5 m:|
- mur zelbetnwy na knrenie wału nd stre-ny ndwndnej n wysnknsei nk. 2.05 m nraz
edeinknwn km 0+0?0„6 + 0+128ß nd strnny pelderu n wyseknsei - mur zelbetnwy przy
stnpie wału n wysekes'ei 1,3 'I- 3,2 m,
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- naehylenie skarpy edwednej i edpewietrznej ł:2 -1~ 1:3, z humusewaniem i ebsiewem
mieszanką traw;`
2. km 0+168,3 + 0+190,3
- wał ziemny szer. kere'ny '11,50 m, drega serwisewa szer. 3,0 m z płyt dregewyeh PD
i pebeeza 2><20,'}'5m,
~ naehylenie skarpy edwednej 1:2, z humusewaniem i ebsiewem mieszankaĹ traw,
- naehylenie skarpy edpewietrznej 1:2 i zmienne z humusewaniem i ebsiewem mieszanką
traw.

Budewle wałewe (zjazdy i przejazdy knmunikaeyjne, sehedy):
1. zjazdy i przejazdy kemunikaeyjne, sehedy:
- km w 0+000 prejektewany zjazd z ul. Behaterdw Wej ska Pelskiege na dregę serwisewa,
- km 0+190,3 prejektewany zjazd z ul. Behaterdw Wejska Pelskiege na dregę serwisewaJ

Elementy składnwe urzadzen przeeiwpnwedzinwyeh WÅŁU IX:

ł. km 0+034,3+0+073,3
- urządzenia przeeiwpewedziewe w fermie jednestremiege muru eperewege zelbetewege
z nasypem ziemnym ed struny edwednej (bez prej. eiągu spaeerewege),
- nachylenie skarpy edwednej 1:2, z humusewaniem i ebsiewem mieszanką traw;|
2. km 0+0?3,3 + 0+0?6,3 - mebilny system eehreny przeeiwpewedziewej (MSOP),
H w ramaeh MSOP prejektewany zjazd na strenę edwedna,

Budewle wałewe (zjazdy i przejazdy kemunikaeyjne, sehedy):
- km 0+0?3,3 prejektewany zjazd na strene edwedną z ul. Behaterdw Wejska łłelskiege.

Elementy składnwe prnjektnwanegn KANAŁU ULGI nr 1 km 0+084+1+257:
Rebety ziemne w keryeie prewadzene z keryta kanału:
km 0+084+0+330 eraz 1+164 +1+252 - pegłębienie dna warstwą0.3+3,5 m.

Brzeg lewy kanału ulgi nr 1:
ł. km 0-1-089 + 0+43?,6
- kerekta delnej ezęśei skarpy w eełu uzyskania pegłębienia kanału, pewyzej zw. wady
łiumusewanie i ebsiew skarpy mieszanka traw;

2. km 0+900 "I- 1+02?,3 (must Nfi2 D.W.):
- w stepie skarpy kanału - s'eianka stalewa z eezepem,
- skarpa umeeniena narzutem z kamienia łamanege warstwą 0,50 m
(przy mnśeie tyłke de wysekesei spedu umnenienia stezka);

3. umeenienie ped mestem N-2 km 1+02?,3 + (must Elizy N-2 G.W.) ł+039,6:
- w stepie skarpy kanału - s'eianka stalewa,
- na skarpie narzut z kamienia łamanege warstwą 0,50 m;

4. km 1+039,6+ ek 1+164
- w stepie skarpy kanału - seianka stałewa,
- na skarpie narzut z kamienia łamanege warstwą 0,50 m de' ścianki stalewej gdrnej

(bulwarewej) ;
5. km 1+164 + 14-25?
- umeenienie skarpy narzutem z kamienia łamanege warstwą 0,50 m.

Brzeg prawy kanału ulgi nr ł:
1. km 'il-+034 + 1+25?
- w km 0+084+ 0+966,7 w stepie skarpy kanału - seianka stalewa z eezepem
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na skarpic naraut a kamicnia łarnancgc warstwą 0.50 rn z wyłączeniem cdcinka:
w km 0+283+0+412,9 z prcjcktcwanyrn uniccnicnicrn skarpy cpaską a kaniicnia
włcpicncgc w bctcn,
2. km 0+966,? + 1+02?,3 (nicst Ełi'ay N- 2 , DW)
- w stcpic skarpy kanału - ścianka stalcwa s: ccacpcrn,
- uaupcłnicnic narautu karnicnncgc na skarpic kanału i w cbrębic prayczśłkśw;
3. krn 1+02?,3 + ł+039,6 (mcst Elizy N- 2 , GW)
¬ w stcpic skarpy kanału - ścianka stalcwa a ccacpcni,
- usupcłni-cnic i cdbudcwa i rcn'icnt istnicjących urnccnicn kaniicnnych pccl incstcni,
4. km 1+030,ś + l-ł-20T'r
- w stcpic skarpy kanału - ścianka stałcwa ,
- na skarpic naraut a kamicnia łamancgc warstwa 0,50 rn.
5. km l+20?+ 1+25T
- uinccnicnic skarpy narautcni .a karnicnia łaniancgc warstwą 0,50 in.

Elcmcnty składcwc prnjcktcwancgc KANAŁU ULGI nr 2:
Rc'bcty aicrnnc w kcrycic kanału nr 2:
km 0+180 + 0+325, 0+412 + 0+551,9 ~ pc'głębicnic clna warstwaĹ grup. 0,1 dc 1, 0 ni.

Urnccnicnic skarp kanału:
Bracg lcwy i prawy kanału ulgi nr 2:
1. kin 0+000 + 0+169,3
ccaysacacnic i kcnscrwacja (wykcsscnic skarp, cięcia piclęgnacyjnc uszkcc'lscnych gałęzi);
2. km 0+169,3 +- 0+312,7
- w stcpic skarp kanału - niskic rnurki w fcrrnic krawęśnika,
- skarpy ulnccnicnc narautcni :a karnicnia łan'lancgc warstwa 0,50 ni;
3. urnccnicnic pcd mcstcrn kin 0+Í"›12,T'r + 0+320,1 (mcst N-l GW) karnicnicni łanianyrn
15~30 cm grup. dc' 20 cm układanyni na bctcnic,
- w stcpic skarp kanału _ niskic rnurki w fcnnic krawcśnika;l
4. km 0+320,1 -I- 0'+~400 (mcst N-3 DW):
~ w stcpic skarp kanału - ścianka stalcwa :a ccacpcrn dc rncstu N-3 lub umccnicń
stcżkśw rncstu,
- skarpy pcwyżcj ścianki szczcłncj urnccnicna karnicnicm łamanyni na pc'cłłJudcwic
bctcncwcj lub narzutcm a karnicnia łaniancgc warstwą 0,50 ni;
5. urnccnicnic pcd mcstcrn, krn 0+400 + 0+413,1 [mcst N-3 .WJ
H w stcpic skarp kanału - niski rnurck w fcrrnic krawęśnika,
- skarpy uniccnic'na narautcn'i a kamicnia łamancgc warstwa 0,50 ni;
6. km 0+413,1+ 0'+'551,9
- w stcpic skarp kanału - niski rnurck w fc-n'nic krawężnika,
- skarpa urnc'cnicna narautcni a kamicnia łamancgc warstwa 0,50 m.

Rc'wy dcpływcwc:
Odniulcnic rcwu dcpływcwcgc w km kanału 0+543 na długcści ck. 20 In (dc istnicjąccgc'
prcustu a 1000).

Elcrncnty składcwc prcjaktcwancgc KANAŁU ULGI nr 2a:
Rcbcty :aicninc w kc-rycic kanału nr 2a
Krn 0+000 + 0+ 060 pcgłębicnic dna warstwą dc 0,50 In pray sscr. dna 14,0 ni.
Uniccnicnic skarp kanału:
- w stcpic skarp kanału - niskic niurki w fcrn'iic krawężnika,
- skarpy umccnicnc narautcrn a. karnicnia łaniancgc warstwą_0,50 rn.
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Elementy składewe prejektnwanege KANAŁU ULGI nr 3:
Rabaty zienme w keryeie kanału nr 3:
- km Ü+ÜÜÜ '-1" Ü+ÜT5,8, - pegłębienie dna warstwą grub. 0,] de 1,0 m,
~ km Ü+lÜń,l + Ü+165 - usunięeie zasypanege wletu dn kanału.

Umeenienie skarp kanału:
l. km Üł'ÜÜÜ + Ü+085,3,
- w stepie skarp kanału - s'eianka stalewa z eezepem de mestu N-4,
- skarpy pewyzej seianki szezelnej umeeniene kamieniem łamanym na pedbudewie
betenewej;
2. umeenienie ped mestem N-4 km Ü+Ü85,8 + 0+09'?,4 Ĺmest N-4 GW.)
~ w stepie skarpy kanału - seianka stalewa z eezepem,
- umeenienie dna ped mestem narzutem kamiennym z peszerzeniem szerekesei dna,
- skarpy de przyezełkew _ uzupełnienie lub rement istniej aeyeh umeenieri;
3. km Ü+ÜQĹ4 e 0+1 14,6
- w stepie skarpy kanału de km 0+1 14,6 - seianka stalewa z eezepem, dalej w górę
kanału w stepie skarpy - niski murek w farmie krawęznika de km 04-165,
- skarpa pewyzej umeeniena narzutem z kamienia łamanege warstwą 0.50 m.

Elementy skladewe prejektewanegn KANAŁU ULGI nr 4:
Rabaty ziemne w keryeie kanału nr 4:
- km Ü+ÜÜÜ ~I¬ Ü+5SÜ,2 - ele km Ü+132 rezbudewa kanału istniejąeege, dalej w góre
wykep newege edeinka kanału przy szerekesei dna IÜJJ m i naehyleniu skarp 1:2,
- km Ü+-?01,2 + Ü+'?92,8 - pegłębienie dna kanału warstwa sr. [1,5 m.

Umeenienie skarp kanału:
ł. km Ü+GÜÜ "2- [IH-515,2
~ w stepie skarpy kanału - niski murek w farmie krawęznika przy szerekesei dna
10,0 m - skarpa pewyzej umeeniena narzutem z kamienia łamanege warstwą 0,50 m;
2. km Ü+515,2+Ü+53?,5 - prej. przepust dregewy;
3. km Ü+537,5 + Ü+63TJ eraz km Ü+651,2 "e Ü+TÜl,2
- w stepie skarp kanału - seianka stalewa z eezepem,
- skarpa pewyzej umeeniena narzutem z kamienia łamanege warstwąÜßÜ m;
4. umeenienie ped mestem N-S km Ü+63 I? -I~ Ü+651,2
- eezyszezenie istniej ąeyeh umeenien z bruku kamiennege lub kestki betenewej
w ebrebie mestu przyeze'łkew mestu.
5. km Ü+TÜ 1 ,2 + 0+?92,8
- w stepie skarpy kanału - niski murek w farmie kraweznika przy zmiennej
szerekes'ei dna 3,0 + 6,5 m,
- skarpa pewyzej umeeniena narzutem z kamienia łamanege warstwą (1,50 m;

Budewle na kanale:
- przepust dregewy w km kanału Ü+526,5,

Rewy depływewe;
- km ek. Ü+730 - b. lewy edbudewa rewu na dł. ek. 85 m szer. dna 0,60 m naehylenie
skarp 1:1,5 ebsiew skarp mieszanką traw z humusewaniem,
- km ek. 0+79Ü pe strenie lewej i prawej edbutlewa i edmulenie rewúw na tiługesei
pe ek. 6G m przed wletem de kanału,

Rabaty rezbierkewe
- km Ü+565,3 ~ rezbierka rureeiągu kd 300 na długesei 38 m.
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Budewa wałew przeciwpewedziewych epasających chreniene tereny speweduje
pewstanic przegredy dla pewierzclmiewej migracji wed epadewych de kanałew ulgi czy
rzeki Odry. W związku z pewyzszym.| w ramach inwestycji przewidziane edwednienie
terenew zawala za pemecą drenazy, sciekew lub rewew ujmujących wedy epadewe
i przesiąkewe z chreniencge wałcm terenu. Zaplanewane rewniez wykenanie studni
ujęciewych lekalizewanych w najniższych miejscach chrenienege terenu i edprewadzanie
z nich wedy rureciągami zaepatrzenymi w klapy p.cefkewe.

Ped budewe newych wałew przeciwpewedziewych nastąpi zajęcie terenu ebejmujące
wydzielene pasy e szerekesci ek. 5 rn dla wałew i ek. 3 m dla murew ed streny edwednej
i edpewietrznej. Trasa kanaiew ulgi zasadnicze nie ulegnie zmianie.

Wykenywanie nasypew wałew edbywac sie będzie głewnie metedaĹ czełewąş przede
wszystkim na edcinkach występewania bliskiej zabudewy (np. wały nr l i 2), na edcinkach
gdzie ich trasa przylega de prawege brzegu kanału nr ulgi l. Zastesewanie dreg
tcchnelegicznych mezliwe będzie na edcinkach wałew. kterych prejektewana trasa
przebiega ed streny wschedniej i zachedniej, np. na wale nr "z" na edcinku ed dregi Kresne -
Raduszec w kierunku pełnecnym będzie mezna prewadzic prace rewniez ed streny edwednej
i edpewietrznej.

Wykenywanie rebet pegłębieniewych w kanałach edbywac sie będzie w rezny spesebß.
np. w kanale ulgi nr 1 rebety ziemne prewadzene bedą z keryta, z wykerzystaniem wczesniej
przygetewanych w kerycie kanału dreg technelegicznych. Natemiast tam, gdzie będzie
te mezliwe,prewadzenie prac edbywac się będzie rewniez z brzegu z wykerzystaniem
ebszarew przewidzianych de zajęcia czasewege. W granicach przyjętych pewierzchni zajec
czasewych działek (e szerekesci ed 2 de lÜ m) mezliwe będzie wykenanie dreg
technelegicznych i kerzystanie z nich w czasie prewadzenia rebet na wałach czy kanałach.
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