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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno prawny na odbudowę stawu 

wodnego zasilonego wodami opadowymi i gruntowymi znajdującego się na  Dz. Nr 212/2 

k.m. 1 obręb Skarbiszowice oraz częściowo na Dz. Nr 164 k.m. 2 obręb Skarbiszowice. 

Przedmiotowa odbudowa stawu polegać będzie na przywróceniu jego pierwotnych głębokości 

poprzez odmulenie i odtworzenie czasy, nadaniu jego skarpom jednolitego nachylenia oraz 

wykonaniu podwójnej opaski faszynowej jako zabezpieczenie stopy skarp. Inwestorem jak i 

właścicielem stawu jest Gmina Tułowice. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie formalno-prawnych oraz technicznych 

podstaw, umożliwiających uzyskanie przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie odbudowy stawu wolnego. 

3. Wykorzystane materiały 

Wykorzystane materiały: 

− Ustawa Prawo Wodne, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Inwentaryzacja geodezyjna terenu, 

− Mapa ewidencyjna, 

− Wypisy z rejestru gruntów. 

4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się: 

Gmina Tułowice 
Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

5. Lokalizacja inwestycji 

Staw zlokalizowana jest w m. Skarbiszowice gm. Tułowice, pow. opolski na Dz. Nr 212/2 

k.m. 1 i Dz. Nr 164 k.m. 2 obręb Skarbiszowice. Natomiast sama inwestycja dotyczyć będzie 

jedynie Dz, Nr 212/2. 
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Współrzędne geograficzne opisujące inwestycję: 

− Nr 1. N: 50o36’34.40”  E: 17o40’11.32” 

− Nr 2. N: 50o36’33.68”  E: 17o40’13.06” 

− Nr 3. N: 50o36’32.26”  E: 17o40’11.02” 

− Nr 4. N: 50o36’32.75”  E: 17o40’9.76” 

− Nr 5. N: 50o36’33.56”  E: 17o40’10.44” 

Punkty od 1-4 są punktami narożnymi stawu, natomiast punkt nr 5 to mnich zrzutowy wody 

ze stawu. 

6. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód i wykonania robót 

Inwestor ubiega się o wydanie decyzji na wykonanie odbudowy stawu wodnego na Dz. Nr 

212/2 w zakresie: 

Wykonania urządzeń wodnych: 

− Odmulenia czaszy stawu warstwa średnia hśr = 0,5m w ilości  600 m3, 

− Kształtowanie czaszy stawu wraz ze skarpami i nadaniu im nachylenia 1:n = 1:2,5, 

− Wykonanie ubezpieczenia stopy skarp stawu opaski faszynowej na całym obwodzie stawu 

L=`157m, 

− Budowa stojaka mnicha zrzutowego z rzędną piętrzenia 169,78, na istniejącym leżaku 

mnicha, 

Szczególnego korzystania z wód: 

− zrzut wód ze stawu za pomocą pomp i rząpia z kręgów betonowych Ø1500mm i h=2,0m, 

usytuowanego w dnie stawu, do rowu szczegółowego Dopływ ze Skarbiszowic w km 

1+620 w ilości Vc=2256m3,, przez okres 10 dni przed rozpoczęciem robót zasadniczych 

przy q = 4dm3/s, Qmaxh = 15m3/h, Qśrd = 225,6 m3/d, 

− Pierwsze napełnienie zbiornika wodami opadowymi i gruntowymi w ilości V=3255m3 po 

zakończeniu robót. 

7. Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków wodnych 

Piętrzenie na stawie utrzymane będzie za pomocą mnicha zrzutowego na poziomie 

istniejącego zwierciadła wody 169,78 przy pomocy założonych szandorów drewnianych. 

Rzędną piętrzenia należy oznaczyć farbą w postaci linii poziomej na stojaku mnicha. Nadmiar 
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wody ze stawu będzie zrzucany do rowu melioracyjnego, ale tylko w sytuacjach wystąpienia 

deszczy nawalnych. Zapobiegnie to ryzyku zalania drogi powiatowej biegnącej wzdłuż stawu. 

Ilość zrzuconej wody określić można na podstawie grubości przelewającej się wody ponad 

szandorami mnicha wg poniższej tabeli: 

Lp. 
szer. 

przelewu 

„b” (cm) 

Wydatek przelewu w dm
3
/s przy grubości warstwy przelewającej się wody w cm 

2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 30 1,5 3,6 7,8 12 17 31 48 67 97 134 

2. 40 2,0 4,7 10,4 16 22 41 63 89 130 179 

3. 50 2,5 5,9 13,0 20 28 52 79 111 162 224 

4. 60 3,0 7,1 15,6 24 34 62 95 133 194 269 

5. 70 3,5 8,3 18,2 28 40 72 111 153 226 314 

6. 80 4,0 9,5 19,8 32 45 83 127 178 259 359 

7. 90 4,5 10,7 23,4 36 51 93 143 200 291 404 

8. 100 5,0 11,9 25,0 40 57 104 159 222 323 449 

9. 110 5,5 13,1 27,6 44 62 114 174 247 356 494 

10. 120 6,0 14,3 30,2 48 68 125 191 267 388 539 

11. 130 6,5 15,5 32,8 52 73 136 207 289 420 584 

12. 140 7,0 16,7 35,4 56 79 147 223 311 452 629 

13. 150 7,5 17,9 38,0 60 84 158 239 333 484 674 

14. 160 8,0 19,1 40,6 64 89 169 255 355 516 719 

15. 180 9,0 21,5 45,7 72 99 191 287 399 580 809 

16. 200 10,0 23,9 51,0 80 109 213 319 443 644 899 

8. Stan prawny nieruchomości i położenie inwestycji 

Przedmiotowy staw zlokalizowany jest na Dz. Nr 212/2 k.m. 1 oraz 164 k.m. 2 obręb 

Skarbiszowice. 

Działki objęte inwestycją 

Nr Dz. Opis użytku Pow. użytku 

[ha] 

Pow. działki 

[ha] 

Właściciel 

212/2 Ws 0,24 0,24 Gmina Tułowice 

 

 



7 

 

9. Stan prawny nieruchomości w obrębie inwestycji 

Zestawienie działek w obrębie inwestycji 

Nr Dz. Opis użytku Pow. użytku 

[ha] 

Pow. działki 

[ha] 

Właściciel 

213 ŁIII 0,21 0,21 Skarb Państwa Agencja 
Nieruchomości Rolnych 

214 ŁIII 0,11 0,11 Skarb Państwa Agencja 
Nieruchomości Rolnych 

212/1 Lz-ŁIII/ŁIII 0,1/0,09 0,19 Skarb Państwa Agencja 
Nieruchomości Rolnych 

164 dr 4,2 4,2 Powiat Opolski, Zarząd Dróg 
Powiatowych 

 

10. Potrzeby wodne stawu 

W związku z tym, że staw jest niespuszczanym, tj. bez doprowadzenia i odprowadzenia wody 

powierzchniowej, potrzeby wodne stawu sprowadzać się będą jedynie do pokrycia strat z 

tytułu parowania z wolnej przestrzeni wodnej.  

Wg danych dla stacji opadowej Opole wielkości parowania z wolnej powierzchni wodnej 

wynoszą od 0,14 do 0,53dm3/s x ha. 

Uwzględniając powierzchnie lustra wody, jednostkowe średnioroczne straty miarodajne z 

tytułu parowania przyjęto w wysokości q = 0,50dm3/sxha. Natomiast wielkość max. strat 

godzinowych q = 0,53dm3/sxha w miesiącach czerwiec - lipiec 

W związku z tym wody z tego tytułu wyniosą: 

Qp= 0,21 x 0,53 = 0,11dm3/s 

Qmax.h = 3600 x 0,11 = 400,68 dm3/h = 0,4m3/h 

Średniodobowe straty z tytułu parowania dla czerwca i lipca przyjęto w wysokości 0,53 

dm3/sxha, a w marcu q = 0,14 dm3/sxha 

Qśr.d = 9,5m3/d (czerwiec i lipiec) 

Qśr.d = 2,54m3/d (marzec) 

Vmax r = 2215m3/r 
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11. Obliczenie dopływu wody do stawu 

Wielkość opadów uwzględniona jest w wielkości strat na parowanie. Natomiast dopływ wód 

gruntowych powinien pokryć zapotrzebowanie tych strat. 

Ilość dopływającej wody gruntowej do stawu obliczono wzorami empirycznymi jak dla 

wielkiej studni.  

Dopływ wody o swobodnym zwierciadle wody obliczono ze wzoru: 

Q= �,�����	
��������
�����

 

Ro=R + ro 

r0 = ƞ x ���
�

 

R=3000 x s x ��� (wg Sicharda) 

Gdzie: 

q- dopływ wody do stawu w (m3/s) 

kf- współczynnik filtracji (m/s) 

Hw- wzniesienie zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną (m) 

ƞ - współczynnik zależny od stosunku B/L 

B- szerokość stawu (m) 

L- długość stawu (m) 

R- promień zasięgu leja depresji (m) 

ro- promień zastępczy dla stawu (m) 

s- depresja (m) 

Do obliczeń przyjęto: 

Hw = 20m 

L= 119m 
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B= 76m 

kf= 0,000023[m/s] jak dla piasków drobnoziarnistych 

ƞ = 1,18 

Obliczenia wykonano drogą prób, zakładając obniżenie się zwierciadła wody w stawie 

(wartość „s”- depresja) w stosunku do położenia zwierciadła wody w terenie przyległym do 

stawu. 

Do obliczeń przyjęto straty wody w maksymalnej wysokości. W ciągu roku wynoszące 

q=0,53dm3/sxha 

Stad wielkość strat dla stawu wyniesie: 

Q=0,11dm3/s=9504dm3/d=9,5m3/d 

Stąd: 

ro= 1,18 x ������
�

 = 57,52m 

Ro=R+ro 

ro = 57,52 

R=3000 x s x ��� 

R=3000 x 0,11 x √0,000023 = 1,58m 

Ro= 59,1062,52m 

s- przyjęto na poziomie 0,11 

q = �,����,����,������,��������,���
�,�#

 = 0,106dm3/s 

Z powyższych obliczeń wynika, że zwierciadło wody w stawie może obniżyć się w stosunku 

do poziomu zwierciadła wody gruntowej na terenach przyległych maksymalnie o ok.0,11m w 

miesiącach, kiedy będzie występowało największe parowanie z wolnej powierzchni wodnej.  
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12. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy staw jest stawem śródpolnym, otoczonym z trzech stron łąkami oraz od 

zachodu drogą powiatową. Na brzegu stawu występuje zadrzewienie od strony zachodniej i 

północnej, na pozostałej części brzegów występują liczne ziołorośla i zakrzaczenia. Staw ma 

kształt prostokąta i jest wpisany w kształt Dz. Nr 212/2. Jedynie jego południowo-zachodnia 

część góry skarpy znajduje się na Dz. Nr 164. Na zachodnim brzegu stawu znajduje się mnich 

zrzutowy z uszkodzonym stojakiem. Leżak mnicha (rurociąg) biegnie pod drogą powiatową i 

ma ujście do rowu melioracyjnego. Pełni on funkcję przelewu burzowego, gdyż odprowadza 

jedynie nadmiar wody ze stawu w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych. 

12.1. Czasza stawu 

Kształt stawu na przestrzeni lat nie uległ zmianie, natomiast zmianom uległa czasza stawu 

tzn. nastąpiło jej zamulenie oraz degradacja skarp z powodu braku jakiegokolwiek ich 

ubezpieczenia. Istniejący stan głębokości i stan zamulenia stawu pokazany został w części 

graficznej na przekrojach poprzecznych. W miarę zwiększenia się zamulenia stawu oraz 

obsuwania się skarp, zwłaszcza poniżej lustra wody, zmniejszała się również głębokość oraz 

pojemność stawu. Istniejące zamulenie stawu sięga do 60cm. 

Istniejące parametry stawu: 

− Powierzchnia całkowita Fc = 0,24ha, 

− Powierzchnia lustra wody Fw = 0,21ha, 

− Średnia głębokość h= od 1,1m, 

− istniejące zamulenie do 0,6m, 

− Objętość zgromadzonej wody Vc = 2226 m3, 

12.2. Istniejąca budowla przelewowa 

Na stawie zlokalizowana jest budowla przelewowa, odprowadzająca jedynie nadmiar wody ze 

stawu w przypadku wystąpienia deszczy normalnych. Budowla ta nie służy do opróżniania 

stawu. Staw jest niespuszczany. Rzędna dna budowli wlotu rurociągu wynosi 169,50 m 

n.p.m., a dno stawu w jego obrębie 167,88m n.p.m. Średnica rurociągu wynosi Ø400mm. 

Przyczółek wlotowy budowli jest uszkodzony i nie spełnia już swojej funkcji i konieczna jest 

jego odbudowa. Rurociąg przechodzi pod drogą powiatową, a odpływ z niego jest do rowu 

melioracyjnego po drugiej stronie drogi. 
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13. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Głównym celem odbudowy stawu jest zwiększenie jego pojemności i głębokości poprzez jego 

odmulenie i pogłębienie przy użyciu sprzętu mechanicznego, po uprzednim spuszczeniu z 

niego wody poprzez odpompowanie wody do rowu po drugiej stronie drogi. W dnie stawu 

planuje się wykonać tymczasowe rząpie, do którego sprowadzona będzie woda. Rząpie to 

wykonać należy w postaci rowów w dnie, sprowadzonych do jednego miejsca w najgłębszej 

części stawu tj. w okolicy istniejącej budowli przelewowej. W ramach odbudowy czaszy 

stawu wykonać należy profilowanie skarp o nachyleniu 1:n=1:2,5 oraz wykonanie 

ubezpieczenia stopy skarp w postaci opaski faszynowej o wymiarach 20x40 pomiędzy dwoma 

rzędami pali h=1,5 i Ø8-10cm na długości L=156m. Powyższe rozwiązanie przedstawiono na 

mapie zagospodarowania terenu. 

Odbudowa budowli upustowej polegać będzie na rozbiórce istniejącego betonowego 

przyczółka oraz budowy nowego w postaci typowego stojaka mnicha z rzędną piętrzenia na 

poziomie istniejącego zwierciadła wody tj. 169,78 m n.p.m. 

W celu umożliwienia wykonania robót w czaszy stawu zaprojektowano: 

− Wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpia z kręgów betonowych Ø1500mm, 

głębokości h=2,0m, ze stanowiskiem pompy z płyty drogowej 300x150x15cm. Pompa 

szlamowa o napędzie spalinowym z przeznaczeniem do wypompowania pozostałej wody 

ze stawu po wstępnym wypompowaniu jej z brzegu. Woda do rząpia doprowadzona 

zostanie płytkimi tymczasowymi rowkami 

− Wykonanie tymczasowego zjazdu do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z 

płyt drogowych 300x150x15cm.  

W/w rozwiązania projektowe na czas odbudowy przedstawiono na mapie zagospodarowania 

terenu. 

Docelowy kształt czaszy stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu nie ulegnie zasadniczej 

zmianie w stosunku do stanu obecnego. Powierzchnia lustra i powierzchnia całkowita stawu 

pozostanie bez zmian i dalej będzie wynosić 0,21ha, a powierzchnia całkowita stawu 0,23ha. 

Natomiast objętość zmagazynowanej wody ulegnie zmianie i wyniesie Vc=3255m3, w 

stosunku do istniejącej wynoszącej Vc=2256m3. 
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13.1. Ukształtowanie terenu w dnie stawu 

Dojazd sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych do odwozu gruntu przewidziano 

od strony południowej, tj. od strony Dz. Nr 213.  

Na terenie tym przewidziano wykonanie robót naprawczych ze względu na szkody powstałe 

w trakcie robót związanych z odbudową czaszy stawu. W trakcie prowadzenia robót 

związanych z odbudową stawu zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące 

zagospodarowanie Dz. Nr 213 i 212/2 w postaci łąki w pasie od krawędzi stawu w kierunku 

Dz. Nr 213. W związku z tym przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych 

przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa łąki. Przewidziano wyrównanie 

terenu na całej zniszczonej powierzchni Dz. Nr 212/2 i 213 oraz obsiania go mieszanką traw 

na powierzchni ok. 0,1ha. 

13.2. Technologia wykonania robót 

Roboty związane z odbudową stawu można podzielić na: 

− Roboty przygotowawcze, 

− Roboty zasadnicze, 

− Roboty pozostałe. 

Kolejność robót zgodnie z porządkiem podanym powyżej. 

13.2.1. Roboty przygotowawcze 

W skład robót przygotowawczych wejdzie: 

− Wytyczenie robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

− Wykonanie zjazdu do stawu, 

− Odwodnienie czaszy stawu na czas trwania robót, 

− Wykonanie dróg czasowych w dnie stawu. 

Roboty przygotowawcze należy wykonać przed rozpoczęciem robót zasadniczych oprócz 

dróg czasowych w dnie stawu, które należy wykonać razem z robotami związanymi z 

wywozem gruntu poza obręb stawu w miarę postępu robót. 

Obsługę geodezyjną należy powierzyć uprawnionemu geodecie. Wszystkie rzędne winny być 

w całości dowiązane do wysokościowego układu państwowego. 
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Po wstępnym spuszczeniu wody ze stawu, kiedy nie będzie już możliwości użycia 

pompowania z brzegu należy wykonać rząpie z kręgów betonowych Ø1500mm. Kręgi w dno 

dostarczyć dźwigiem bądź koparką z brzegu stawu od strony drogi powiatowej. Kręgi 

zapuścić w dno stawu metodą studniarską. 

13.2.2. Roboty zasadnicze 

a) Formowanie czaszy zbiornika 

Formowanie czaszy stawu należy wykonać za pomocą koparek w dwóch etapach. 

Z terenu czaszy stawu w pierwszej kolejności należy zdjąć pierwszą warstwę ca 0,3-0,5m 

namułów. 

Gruntem shałdować na tymczasowych składowiskach w czaszy stawu celem jego osuszenia. 

Po odsączeniu z niego wody namuł załadować przy pomocy koparki na środki transportu i 

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Wjazd środków transportu do stawu projektowanym zjazdem o nawierzchni z płyt drogowych 

żelbetowych. Dojazd do miejsc załadunku namułów tymczasowymi drogami z płyt 

drogowych o trasach dostosowanych do aktualnych potrzeb. 

Odspajanie gruntów czaszy stawu koparką pracującą na materacach. 

Grunt (namuł) nie nadaje się do wykorzystania  (wbudowania) w nasypy budowlane. 

W drugim etapie należy wykonać wykopy formując czaszę stawu do projektowanych 

rzędnych. 

Wykopy również wykonać przy pomocy koparek na materacach z tym, że urobek można 

bezpośrednio załadować na środki transportu i odwozić poza obręb robót. Drogi tymczasowe 

w dnie zbiornika jak to podano dla etapu pierwszego. 

Do odwozu przewiduje się całość gruntu pochodzącego z pogłębienia czaszy stawu. 

b) Opaska faszynowa 

Opaskę faszynową należy wykonać z faszyny leśnej liściastej. 

Drut do wiązania powinien być ocynkowany. 

Całość robót wykonać sposobem ręcznym po wykonaniu formowania czaszy stawu. 
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c) Roboty pozostałe 

Z robót pozostałych przewidziano: 

− zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu, 

− rekultywacja terenu na który wywieziono grunt z czaszy stawu, 

− pierwszy zalew zbiornika. 

Roboty te należy wykonać po wykonaniu robót zasadniczych. 

Wyrównanie terenu wokół stawu zniszczonego w trakcie prowadzenia robót należy wykonać 

za pomocą spycharki, kiedy teren uległ zdewastowaniu na większej powierzchni i ręcznie 

przy uszkodzeniach lokalnych. 

Wysiew nawozów i traw wykonać w okresie wegetacyjnym. 

Rozplantowanie gruntu na terenie składowiska wykonać przy pomocy spycharki. 

Teren ten zagospodarować jako łąkę wykonując jego pełną uprawę.  

Po zakończeniu w/w robót należy dokonać pierwszego zalewu zbiornika. 

13.2.3. Inne czynności 

Inne czynności nie zaliczonych do robót należy po częściowym odpompowaniu wody ze 

stawu odłowić znajdujące się tam ryby i przenieść je na inny staw. 

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w obrębie Dz. Nr 212./2. 

14. Informacje o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu 

inwestycji 

Przedmiotowy staw znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory 

niemodlińskie. 

Projektowana inwestycja nie zmieni charakteru stawu oraz terenów przyległych, a zakres 

robót ograniczy się jedynie do czaszy stawu, jego obrys pozostanie bez zmian. 
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15. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

15.1. Charakterystyka Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w zlewni bilansowej Nysy Kłodzkiej, w 

granicach scalonej części wód o nazwie Ścinawa Niemodlińska o kodzie SCWP SO0912,  w 

granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Ścinawa Niemodlińska 

od Mesznej do Nysy Kłodzkiej, o europejskim kodzie RW60001912899. Niniejsza JCWP w 

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została określone jako: typ JCWP 

dla rzek – 19, opis: rzeka nizinna piaszczysto-gliniana, status: silnie zmieniona część wód, 

aktualny stan wód: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: została 

określona jako niezagrożona, cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, stan 

chemiczny: dobry.  

15.2. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zlewni bilansowej Nysa Kłodzka Przyodrze w 

granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie GW6000109. 

Stan JCWPd określono jako dobry ilościowo i chemicznie, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia 

celu środowiskowego została określona jako niezagrożona. 

16. Informacje wynikające z map ryzyka powodziowego i 

przeciwdziałania skutkom suszy 

Z analizy map ryzyka powodziowego (ISOK) wynika, że teren inwestycji leży poza terenem 

zagrożonym powodzią. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy- nie dotyczy, staw stanowi rezerwuar wody. 

17. Informacje wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych 

Nie dotyczy. Inwestycja nie będzie generować ścieków komunalnych. 
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18. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami z obszaru 

dorzecza 

Głównym celem planowania gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest ochrona wód 

jako elementu środowiska, tzn. nie tylko samych zasobów wodnych, lecz również 

ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

Inwestycja ta nie wpłynie negatywnie na JCWP, czy też nie spowoduje nie osiągnięcia celów 

środowiskowych, określonych dla JCWP. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr9/2016 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. W sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry celami 

środowiskowymi dla JCWP są: 

− zachowanie przepływu nienaruszalnego, 

− zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów biotycznych przy wykonywaniu 

nowych urządzeń, 

− zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów abiotycznych przy wykonywaniu 

nowych urządzeń wodnych, 

− nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, 

powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu gorszego. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie lub nieosiągnięcie powyższych celów 

środowiskowych ponieważ staw nie jest zasilany wodami powierzchniowymi. Podobnie do 

JCWP planowana inwestycja ze względu na swój charakter odtworzeniowy oraz to, że staw 

będzie zasilany jedynie wodami podskórnymi nie wpłynie na stan JCWPd. 

19. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

− dotrzymać warunków korzystania z wód zawartych w uzyskanym pozwoleniu wodno- 

prawnym, 

− powierzyć realizację zadania podmiotowi posiadającemu doświadczenie w branży 

melioracyjnej oraz gwarantującemu wykonanie powierzonego zadania zgodnie z 

dokumentacją techniczną normami i obowiązującymi przepisami, 

− właściciel urządzenia jest zobowiązany do wykonywania prac konserwacyjnych mających 

na celu utrzymanie wylotu  w należytym stanie technicznym niezagrażającym 

bezpieczeństwu, 

− wykonanie obiektów i prac zgodnie z operatem wodnoprawnym i projektem budowlanym, 
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− przywrócenie terenu czasowo zajętego w obrębie robót do stanu pierwotnego ku 

zadowoleniu jego właścicieli oraz wypłacenie stosownych odszkodowań oszacowanych 

przez rzeczoznawcę z tytułu ewentualnych szkód, 

− uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Uprawnionemu nie przysługują prawa do odszkodowania z tytułu braku wody lub szkód z 

tytułu wystąpienia stanów powodziowych na tym terenie. 

20. Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe, staw jest zasilany wodami 

gruntowymi. Na wody podziemne również nie będzie miała ujemnego wpływu, ponieważ 

staw nie będzie generował żadnych zanieczyszczeń, mogących skazić wody gruntowe. 

21. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz 

wody 

Biorąc pod uwagę charakter stawu nie zachodzi potrzeba wykonywania analiz wody. 

22. 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 

Rozruch stawu nastąpi w momencie wykonanie wszystkich planowanych robót tzn. kiedy 

zaprzestanie się odpompowywania wody ze stawu. Nie przewiduje się wystąpienia awarii na 

stawie. Zaprzestanie działalności na zbiorniku może nastąpić za kilkadziesiąt lat podczas jego 

kolejnego odmulenia lub remontu. 

23. Instytucje i osoby uczestniczące w postępowaniu wodno prawnym 

W postępowaniu won oprawnym powinny uczestniczyć: 

− Inwestor Gmina Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, 

− Agencja Nieruchomości Rolnych, 45-068 Opole, ul. 1-ga Maja 6, 

− Zarząd Dróg Powiatowych, 45-084 Opole, ul. Strzelców bytomskich 7, 
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− Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 

Wrocław. 

 

 

 

 

 

 

 


