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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem pracy jest raport oddziaływania na środowisko dla projektu budowy parku 

wodnego Water World of Poland we Wręczy. Inwestycja będzie realizowana przez Global Parks Poland 

Sp. z o.o. z Warszawy. Raport został sporządzony przez zespół specjalistów: Jarosława Kręgla, Jarosława 

Sobieszka, Jana Szymczyka, Mikołaja Kirpluka, Michała Falkowskiego, Krystynę Nowicką-Falkowską, 

Wojciecha Sobocińskiego pod kierownictwem Michała Fica. Postępowanie administracyjne 

prowadzone dla potrzeb wydania tzw. „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji” trwa już od 2014 r. W ramach postępowania inwestor/wnioskodawca został zobligowany 

do realizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ze względu na uaktualnienia projektowe 

polegające na włączeniu do inwestycji dodatkowych działek w 2015 r. złożono nowy wniosek o wydanie 

decyzji środowiskowej. Podstawą realizacji prac są przede wszystkim materiały projektowe 

przedłożone przez Inwestora oraz akty prawne z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, 

uzupełnione odpowiednimi aktami prawnymi regulującymi również inną tematykę (np. planowania 

przestrzennego) oraz literaturą specjalistyczną. Celem przedłożonego raportu OOŚ jest: 

• spełnienie wymogów prawnych dla realizacji takich dużych inwestycji jak budowa parku 

wodnego; 

• postawienie odpowiednich wymogów realizacyjno-eksploatacyjnych, aby obiekt w możliwie 

małym stopniu oddziaływał na środowisko; 

• realizacja określonej funkcji  informacyjnej dla społeczeństwa i władz lokalnych. 

Zakres raportu OOŚ został określony na podstawie postanowienia Burmistrza Mszczonowa dn. 

26.01.2016 r. (pismo: G.6220.20.2015JJ) – patrz zał. 1.1, z wykorzystaniem: 

 opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dn. 23.04.2015 r. (pismo: 

WOOŚ-II.4240.1714.2015.PK) – patrz zał. 1.2. 

 pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 15.12.2015 r. (pismo: 

ZNS.723.04.2015) – patrz zał. 1.3. 

Postanowienie o obowiązku realizacji raportu stawia jego wykonawcom wymogi merytoryczne z 

różnych dziedzin ochrony środowiska, jak: 

• przyroda i obszary chronione 

• grunty, 

• wody, 

• akustyka, 

• powietrze, 

• odpady. 
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Dlatego też przy bardzo szerokich materiałach wyjściowych niniejszy raport został opracowany w 

formie opracowania głównego oraz sześciu tematycznych opracowań, które nazwano „Dodatkami”. 

Taki podział wynika z założeń merytorycznych dla tak obszernej inwestycji zaliczanej do obiektów 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przesądza o tym szereg uwarunkowań, 

jak np.: 

• powierzchnia inwestycji parku wodnego, 

• powierzchnia parkingów, 

• objętość zbiorników na olej opałowy, 

• długość sieci instalacji na terenie wewnętrznym. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym miejscowy planem zagospodarowania 

przestrzennego, który w pełni dopuszcza realizację takiego przedsięwzięcia.  

Główne elementy inwestycji realizowanej na terenie ok. 20 ha to: 

 foyer (hol główny), 

 przebieralnia i strefa sanitariatów, 

 pomieszczenia biurowe, 

 sauna, 

 palmiarnia, 

 baseny i kompleks zjeżdżalni GALAXY, 

 część restauracyjna, 

 część techniczna, 

 parkingi 

 powierzchnia biologicznie czynna ponad 6,1 ha. 

Do realizacji pracy wykorzystano obowiązujące akty prawne, projekt obiektu, literaturę specjalistyczną 

i szeroko rozumiane materiały środowiskowe. Inwestor posiada niezbędne uzgodnienia techniczne 

dotyczące mediów. 

 Obiekt będzie posiadał własne instalacje do wytwarzania ciepła (oraz awaryjne prądu), które 

będą pracowały w oparciu o paliwo gazowe oraz olej. 

 Projekt przewiduje miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, których docelowym odbiorcą 

będzie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 Inwestycja będzie oddziaływać na powietrze atmosferyczne. Źródłami emisji będą: kotłownie, 

agregaty, ruch samochodów (drogi i parkingi). Szczegółowe obliczenia uwzględniające tło 

zanieczyszczeń wykazały, że nie zostaną przekroczone standardy jakości powietrza. 
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Główne emitory hałasu to urządzenia wentylacyjne, agregaty, kotłownie, oraz ruch kołowy po drogach 

dojazdowych i wewnętrznych a także parkingach. Wykonane symulacje potwierdziły poprawność 

przyjętych rozwiązań w tym zakresie, a to oznacza, że na terenach sąsiednich, które są chronione 

akustycznie nie zostaną przekroczone obowiązujące normy akustyczne. 

  Woda będzie dostarczana wodociągiem gminnym (nie można tu wyeliminować w przyszłości 

budowy własnego ujęcia – ale będzie to odrębne postępowanie środowiskowe). Podstawą oceny 

zapotrzebowania były zarówno wyliczenia jednostkowe projektantów jak również analiza 

porównawcza podobnych inwestycji na terenie Niemiec. 

 Ścieki bytowe i przemysłowe z obiektu będą odprowadzane na gminną oczyszczalnię ścieków 

w Grabcach Józefpolskich. Odbiorca ścieków określił tu parametry graniczne zarówno co do ilości i 

jakości ścieków. Analiza porównawcza obiektów bliźniaczych na terenie Niemiec wykazała, że nie 

będzie żadnych kłopotów z utrzymaniem tych wymogów. Ścieki wymagające podczyszczania będą 

przepływały przez separatory olejów. 

 Ścieki opadowe i roztopowe przed ich wprowadzeniem do pobliskiego wyrobiska pożwirowego 

będą podczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych - z terenu częściej 

używanych parkingów wewnętrznych będą podczyszczane w separatorach koalescencyjnych 

natomiast z rzadziej wykorzystywanych parkingów zewnętrznych w separatorach lamelowych 

koloascencyjnych. Ww. rozwiązanie gwarantuje odpowiednią jakość wprowadzanych ścieków. 

Obliczana ilość ścieków opadowych i roztopowych bez problemu zmieści się w wyrobisku pożwirowym. 

 System zagospodarowania odpadów jest tu pewnym standardem „nie wzbudzającym” 

żadnych obaw. Będzie o oparty za zorganizowanym odbiorze odpadów. 

 

Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie mazowieckim, powiecie żyrardowskim, 

gminie Mszczonów w miejscowości Wręcza. Z inwestycją graniczą tereny własne Inwestora (nieużytki, 

drogi) oraz teren górniczy z wyrobiskiem. Pod względem środowiskowym jest to teren: 

- Wysoczyzny Rawskiej – geograficznie, 

- zlewni rzeki Sucha – hydrograficznie, 

- środkowopolskiego regionu klimatycznego – klimatycznie. 

 Zrealizowane dla potrzeb realizacji inwestycji badania sozologiczne wykazały brak 

zanieczyszczeń (w zakresie badanych parametrów) gleb, gruntów i wód podziemnych, oraz wód w 

sąsiadującym wyrobisku pożwirowym. Badania geologiczne wykazały pełną możliwość realizacji 

przedsięwzięcia – wody podziemne zalegają na głębokości 7 – 8 m p.p.t. Omawiany teren jest obecnie 

nieużytkiem, na którym dominują gleby bielicowe niskiej klasy bonitacyjnej. 
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Rozpoznanie przyrodnicze udokumentowało ograniczone wartości środowiskowe. Nie stwierdzono 

cennych siedlisk roślinnych ani ewidentnej ostoi cenniejszej fauny.  

Najbliższe obszary chronione (Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) znajdują się w odległości 

ok. 2 km (najbliższy rezerwat znajduje się w odległości 6 km). W bliskim sąsiedztwie nie występują także 

zabytki kultury materialnej ani też stanowiska archeologiczne.  

 Dla potrzeb realizacji inwestycji określono także jej warianty. Są to: 

 wariant „0” polegający na niepodejmowaniu realizacji inwestycji, 

 wariant proponowany przez wnioskodawcę, 

 racjonalny wariant alternatywny, 

Główne cechy racjonalnego wariantu alternatywnego to: 

 realizacja stacji paliw, 

 dodatkowe funkcje dla klientów, 

 inne rozmieszczenie obiektów na działkach inwestycyjnych. 

Uciążliwości środowiskowe przy wariancie proponowanym przez wnioskodawcę będą zdecydowanie 

mniejsze niż w wariancie alternatywnym. Dotyczy to zarówno etapu realizacji inwestycji jak i etapu 

eksploatacji docelowych obiektów. 

Dlatego też ze względu na dobór rozwiązań projektowych wariantem najbardziej korzystnym dla 

środowiska jest wariant proponowany przez wnioskodawcę. 

 

 Inwestycja nie jest zaliczana do grupy inwestycji zagrożonej awariami przemysłowymi oraz 

oddziaływaniem transgranicznym. Wszelkie zagrożenia będą redukowane poprzez przestrzeganie 

zasad BHP, oraz wszelkich uwarunkowań realizacyjno-eksploatacyjnych. 

Skala oddziaływań inwestycji jest zróżnicowana w odniesieniu do wszystkich elementów 

środowiskowych oraz w odniesieniu do etapu realizacji i eksploatacji. Na etapie realizacji 

oddziaływania mają charakter krótkotrwały i przejściowy. Na etapie eksploatacji oddziaływania mają 

charakter stały  i ograniczony. Ponadto należy stwierdzić, że będzie dochodziło do kumulacji 

oddziaływań, np.: 

 lokalnie i bezpośrednio - ruch samochodowy i praca urządzeń wentylacyjnych, 

 ponadlokalnie i pośrednio – zrzut ścieków z obiektu będzie przekładał się na oddziaływanie 

oczyszczalni na odbiornik (rzekę Okrzeszę), 

 punktowo i liniowo – usuwanie gleb i gruntów pod wykopy budowalne, 

 obszarowo – odprowadzanie wód opadowych do wyrobiska pożwirowego, klimat akustyczny, 

 potencjalnie – zagrożenie oddziaływania na wody podziemne (zbiorniki na olej). 
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Analiza wykazała, że poza terenem inwestycji nie będą mieć miejsca oddziaływania ponadnormatywne. 

W celu oceny zagrożeń wykorzystano zarówno badania bezpośrednie jak również obliczenia 

prognostyczne. Dokonano pełnego podsumowania oddziaływań – wskazując zarówno ich negatywne 

jak i pozytywne skutki. Dla potrzeb minimalizacji tych oddziaływań zaproponowano szereg działań 

mających na celu ich redukcję (np. instalacja separatorów, zbiorników retencyjnych, wytłumienia 

akustyczne i szereg innych). 

 Formą kontroli środowiskowej będzie zaproponowany monitoring środowiska. Inwestycja nie 

wymaga wprowadzania obszaru ograniczonego użytkowania, a jej oddziaływanie na lokalne 

środowisko nie będzie duże. Wynika to zarówno z samego charakteru inwestycji jak i doboru 

technologii. Pomimo tego nie można wykluczyć lokalnych konfliktów społecznych. Jednak (z jednym 

wyjątkiem) brak jest bezpośredniego obcego sąsiedztwa a to sprawia, że konflikty te będzie można 

zapewne traktować jako nieuzasadnione. Zarówno oddalenie terenów chronionych przyrodniczo oraz 

ustalenia planu miejscowego jak i przyjęte rozwiązania techniczne sprawiają, że także potencjalnie 

protesty organizacji ekologicznych będzie można zapewne także traktować jako niezasadne. 

 W świetle przedłożonej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzonej analizy 

środowiskowej autorzy raportu OOŚ pozytywnie opiniują wnioskowany wariant realizacyjny. 
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1. Wstęp i dane ogólne 

 
1.1. Wprowadzenie 

Przedmiotem pracy jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektu budowy parku wodnego 

WATER WORLD OF POLAND w miejscowości Wręcza, gm. Mszczonów. Zakres przedłożonego raportu 

jest zgodny z pismem Burmistrza Mszczonowa z dnia 26.01.2016 r. (patrz zał. 1.1.) i pisma 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (patrz zał. 1.2.) oraz w odniesieniu do 

wymogów określonych w wiodącej dla przedłożonego opracowania ustawie z dnia 3 października 2008 

r. (tekst jednolity z 2016, Dz. U., poz. 353), tak aby możliwie w pełni wyczerpująco przedstawić 

problematykę środowiskową w aspekcie projektowanego zamierzenia.  

Zakładany przez zespół realizacyjny cel to możliwie pełna kompilacja zagadnień z zakresu: 

 prawnych uwarunkowań realizacji tego typu opracowań; 

 możliwie przystępnej formy zobrazowania projektu obiektu i zakresu docelowego 

przeobrażenia inwestycyjnego analizowanego terenu; 

 analizy uwarunkowań lokalnych związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.  

Nie można przy tym zapominać, że podstawowym ogniwem środowiskowym przy ocenie każdej 

inwestycji jest człowiek, a sama inwestycja jest dla niego: z jednej strony obiektem codziennego 

użytkowania i źródłem utrzymania, z drugiej zaś strony obiektem oddziałującym na jego egzystencję.  

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie parku wodnego będzie realizowana w specyficznych 

uwarunkowaniach lokalnych. Do najważniejszych z nich należą: 

 inwestycja polegająca na budowie parku wodnego wkracza na tereny do tej pory intensywnie 

nieużytkowane, jednakże w jej bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje od lat zakład górniczy, 

który wywołał dość silne przeobrażenia lokalnego środowiska (kopalnia kruszyw); 

 inwestycja nie będzie realizowana na terenach objętych ochroną prawną w myśl zapisów 

ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.); 

stąd brak ograniczeń w swobodnym zagospodarowaniu terenu; 

 inwestycja będzie realizowana na terenach posiadających miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP), który wskazuje na pełną możliwość realizacji tego typu obiektu, 

 zaproponowane rozwiązania można uznać za techniczne i ekologicznie sprawdzone, ponieważ 

kilka bliźniaczych obiektów z powodzeniem zostało zrealizowanych i funkcjonuje na terenie 

Nieniec.  

Z powyższego wynika, że realizacja inwestycji jest w pełni możliwa przy założeniach zgodności z: 

 szeroko rozumianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
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 zapisami obowiązującego MPZP, 

 określonymi dyrektywami UE. 

Już na wstępie należy podkreślić, że praktycznie każda działalność inwestycyjna zmieniająca lokalne 

uwarunkowania urbanistyczne musi oddziaływać na środowisko. Dotyczy to już nawet najprostszych 

inwestycji, np. budowy prywatnego domu, realizacji ogrodzenia czy budowy drogi dojazdowej, gdyż 

nawet takie inwestycje powodują skutki środowiskowe. Oczywiście im większa jest skala inwestycji, 

tym wzrasta szeroko rozumiana presja środowiskowa. Dlatego też pod pojęciem braku oddziaływania 

rozumie się nie brak jakiegokolwiek, lecz brak oddziaływań ponadnormatywnych.  

 W celu uwypuklenia istniejącego stanu środowiska i prognozy jego zmian w wyniku realizacji 

inwestycji włączono do przedłożonego opracowania Dodatki, których tematami są odpowiednio: 

1) Dodatek A: Ochrona przed hałasem. 

2) Dodatek B: Zagadnienia ochrony powietrza. 

3) Dodatek C: Uwarunkowania przyrodnicze. 

4) Dodatek D: Istotne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

5) Dodatek E: Sprawozdanie z badań sozologicznych 

6) Dodatek F: Problematyka zagospodarowania odpadów. 

Ww. dodatki zestawiono łącznie w ramach uzupełniającego tomu, co w pełni umożliwia korzystanie z 

tego merytorycznego materiału wspomagającego przedłożony raport. 

 

1.2. Oznaczenie inwestora. 

 
Wnioskodawcą jak i docelowym Inwestorem jest: 
 

Global Parks Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 41/11, 02 - 768 Warszawa. 
 

1.3. Osoby sporządzające raport. 

 

Poniższy raport został wykonany w firmie AQUAGO - Michał Fic z siedzibą w Falentach ul. 

Grocholskiego 1 przez: 

- Michała Fica (kierującego zespołem) - problematyka hydrologiczna, hydrogeologiczna i wodno-

ściekowa, zagadnienia oddziaływań, zagadnienia ogólne, 

- Jarosława Kręgla – problematyka hydrologiczna, glebowa, geologiczna, hydrogeologiczna i 

wodno-ściekowa, problematyka oddziaływań, 

- Jarosława Sobieszka – problematyka hydrologiczna, hydrogeologiczna i zagadnienie odpadów, 

- Jana Szymczyka – problematyka jakości i ochrony powietrza, 
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- Krystynę Nowicką-Falkowską, Michała Falkowskiego, Wojciecha Sobocińskiego, – 

problematyka przyrodnicza, krajobrazowa, 

- Mikołaja Kirpluka – problematyka akustyczna. 

 

1.4. Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest prognoza skutków jakie spowoduje realizacja projektowanego 

przedsięwzięcia w odniesieniu do aktualnego i przeobrażonego na skutek realizacji inwestycji stanu 

środowiska. W ramach przedłożonej analizy zobrazowano oddziaływanie projektowanych elementów 

budowy w stwierdzonych warunkach przyrodniczych. W raporcie, w szczególności skupiono się na 

ocenie oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, a także sformułowaniu wniosków 

dotyczących możliwych oddziaływań i w tym kontekście koniecznych do zastosowania środków 

zaradczych.  

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia przedstawione w Opinii Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w warszawie z dnia 23 grudnia 2015 r. (pismo WOOŚ-II.4240.1714.2015.PK) – 

patrz zał. 1.2., która była wydana do toczącego się wcześniej postępowania administracyjnego 

obejmującego mniejszą powierzchnię terenu, oraz elementy określone w art. 66 ustawy ( tekst 

jednolity: Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1235), a w szczególności (cytat): 

(…) 

1. w zakresie ochrony przed hałasem – należy wykonać analizę odziaływania hałasu na środowisko 

zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji 

zgodnej z polskimi normami i dostosowanymi do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić 

zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izolinii poziomów hałasu w 

porze dnia i nocy wskazującej tereny chronione akustycznie; w przypadku stwierdzenia 

przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu na obszarach chronionych akustycznie należy 

przedstawić opisać (a także, gdy ma to zastosowanie, zaznaczyć na załączniku graficznym) środki 

minimalizujące oddziaływanie akustyczne wraz z wykazaniem ich skuteczności; 

2. w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne – należy 

wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, dla których określono poziomy 

dopuszczalne oraz dla tych, dla których określono wartości odniesienia (uwzględniające wszystkie 

eliminowane substancje oraz wszystkie źródła emisji); obliczenia należy wykonać zgodnie z 

metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; należy 

przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne 

stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz pozwalającą na jednoznaczne 
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stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości 

powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte do obliczeń oraz 

wydruki obliczeń; 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód – w raporcie ooś należy przedstawić 

informacje dotyczące m.in. przewidywanych ilości oraz sposobów postepowania ze ściekami 

(przemysłowymi, wodami opadowymi i roztopowymi) powstającymi podczas funkcjonowania 

przedsięwzięcia oraz określić wpływ prac realizacyjnych na środowisko gruntowo-wodne w 

odniesieniu do warunków panujących na terenie planowanego przedsięwzięcia; biorąc pod uwagę 

ww. kwestie należy wykazać jednolite części wód , na które oddziaływać będzie planowane 

przedsięwzięcie oraz odnieść się do wpływu inwestycji na cele środowiskowe zawarte w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły ustanowionym uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549); 

4. w zakresie gospodarki odpadami – w raporcie ooś należy przedstawić informacje dotyczące 

rodzajów, kodów, oraz przewidywanych ilości odpadów powstających na poszczególnych etapach: 

realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz miejsc powstawania odpadów, sposobu ich 

magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpadów; 

5. możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem wraz z 

propozycjami ich łagodzenia. 

 (…). 

 

W raporcie uwzględniono również sugestie Powiatowego Inspektora Sanitarnego zwarte w piśmie z 

dnia 15 grudnia 2015 r. (znak ZNS.723.04.2015) – patrz zał. 1.3. odnośnie propozycji monitoringu 

oddziaływania na etapie budowy i eksploatacji. 

 

Stąd też, w ramach opracowania niniejszego raportu wykonano 6 specjalistycznych opracowań 

dotyczące: hałasu (Dodatek A), powietrza (Dodatek B), przyrody ożywionej (Dodatek C), geologii 

(Dodatek D), sozologii (Dodatek E), odpadów (Dodatek F). 

 

1.5. Ogólny opis przedsięwzięcia 

Park wodny Water World of Poland zaplanowano na terenie nieużytków rolnych. Na terenie parku 

wodnego planuje się m.in.: 

1. foyer (hol główny)  

2. przebieralnia oraz strefa sanitariatów  

3. pomieszczenia biurowe, sauna, część techniczna oraz galeria dla gości (I piętro).  
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4. palmiarnia/ogród zimowy, 

5. część restauracyjna – gastronomiczna  

6. kompleks zjeżdżalni GALAXY 

Dominującą funkcją obiektu będzie funkcja rekreacyjno-usługowa, funkcjami uzupełniającymi 

zagospodarowania przestrzeni będą parkingi, instalacje infrastrukturalne (wodociąg, kanalizacja, gaz, 

sieć elektryczna i teletechniczna) wewnętrzne drogi przejazdowe. 

Pozostałe elementy opisu inwestycji znajdują się w rozdz. 2.4.4. 

 

1.6. Wykorzystane materiały i akty prawne 

 
Przy realizacji pracy wykorzystano akty prawne bezpośrednio regulujące realizację Raportów o 

oddziaływaniu na środowisko, oraz inne akty prawne z szeroko pojętej problematyki ochrony 

środowiska, istotne dla tego typu opracowania, tj.:  

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013r r. Dz. U., 

poz. 1232 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 

353); 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1651 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 199 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 469 z późn. 

zm.); 

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz. 139); 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity z 2015 Dz. U., poz. 21 z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lud do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U., 2014, poz. 1800); 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Nr 0, poz. 71); 
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10. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U.  

z 2014 r, Nr 0, poz. 1542), 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359); 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U., 2016 r., poz. 85); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r., w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1546); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923); 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880); 

19. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. 2006, Nr 332 poz. 223); 

20. Uchwała Nr XLV/362/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 

fragment miejscowości Wręcza i Olszówka (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 04.06.2014 r, poz. 5689); 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U., z 2016 r., Nr 0, poz. 138); 

22. PN-ISO 9613-2 - Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczania. 

Przy realizacji niniejszej pracy wykorzystano następujące materiały: 

1. Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju;  
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2. Biernacki A., Józwiak M., Szymczyk J.: Zintegrowany pakiet programów do rutynowych obliczeń 

stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. ZANAT wer. 6.0. Instrukcja użytkowania. 

Zakład Ochrony Środowiska, Informatyki i Elektroniki EKO-KOM,  Warszawa 2003; 

3. CORINAIR Working Group on Emision Factors for Calculating Emissions from Road Traffic.  

Emission Inventory Guidebook.  EEA 15 February, 1996; 

4. Fic M., Kręgiel J., Sobieszek J., Szymczyk J., Kirpluk M., Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., 

Sobociński W., 2015, Karta informacyjna przedsięwzięcia budowa parku wodnego Water 

World of Poland w miejscowości wręcza, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, AQUAGEO 

Falenty; 

5. Fic M., Kręgiel J., Sobieszek J., 2015, Sprawozdanie z badań sozologicznych na terenie 

projektowanego aquaparku WATER WORLD OF POLAND w miejscowości Wręcza, gm. 

Mszczonów, powiat grodziski, AQUAGEO Falenty; 

6. Napiórkowski M., 2014, Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla 

potrzeb budowy Aquaparku w Mszczonowie, POL OTTO Pruszków; 

7. Kowalow M., Tański P. Chryścina M., Wasiluk A., 2015, Dokumentacja geologiczno – 

inżynierska określająca warunki geologiczno – inżynierskie dla projektu budowy aquaparku 

,,Water World of Poland’’ w miejscowości Wręcza, Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, 

województwo mazowieckie, GCO Szczecin; 

8. Kutyło-Bromka A., Laskowska E., 2014, Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane 

o których mowa w art. 3, ust.1, pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu 

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

ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) dla przedsięwzięcia 

pod nazwą Park Wodny „WATER WORLD OF POLAND”,  Pruszków; 

9. Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora. NFOŚiGW Warszawa 1995. 

10. Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim – Raport 

wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, WIOŚ – Warszawa; 

11. Kondracki J., 1994, Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN – Warszawa; 

12. Lenart W., Tyszecki A., 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, 

EKOKONSULT – Gdańsk; 

13. Profile geologiczne z Banku Hydro; 

14. Stan środowiska w Województwie Mazowieckim, WIOŚ 2004 r.; 

15. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów 

energetycznego spalania paliw. MOŚ,ZNiL. Warszawa, kwiecień 1996. 
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16. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Załącznik do zarządzenia nr 42 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 maja 1999 r. 

17. Szpindor A., 1992, Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, ARKADY, Warszawa; 

18. Kotowski A., 2011, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terenów, 

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa; 

19.  Byczkowski A., 1996, Hydrologia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa; 

20. Lubczyńska U., 2001, Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska, Wydawnictwo 

Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce; 

21. Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej. Wyciąg. RZGW 2006; 

22. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, RZGW Warszawa, 2011; 

23. Systematyka gleb Polski, Roczniki gleboznawcze Nr 62, tom 3, PTG Warszawa. 

24. Tło zanieczyszczeń powietrza wg WIOŚ z dn. 17.08.2015 r. 

25. Oleszak A., Benedykciński M., 2009, Program ochrony środowiska dla gminy Mszczonów na 

lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 r. (Aktualizacja – I), Eko-Projekt, Poznań; 

26. Oleszak A., Benedykciński M., 2009, Plan gospodarki odpadami dla gminy Mszczonów na lata 

2009 – 2012 z perspektywą do 2016 r. (Aktualizacja – I), Eko-Projekt, Poznań; 

27. EMEP (CORINAIR):   Emission Inventory Guidebook.  EEA 2013. 

28. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o mocy do 5 MWt.  

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2013. 
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

 
2.1. Lokalizacja 

 
Park wodny WATER WORLD OF POLAND będzie zlokalizowany na działkach o następujących 

numerach ewidencyjnych: 151, 152, 153/2, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166/2, 166/3, 

169/2, 175/2, 188, 190/2, 191/1, 195/1, 196/2, 196/3, 199/1, 201/1, 204/1, 205/2, 206/2, 207/1, 

210/5, 340/1, 340/2,  340/3, 358/13, 358/14, 358/17, 358/18, 358/19, 358/21, 358/24 z obrębu 0067 

Wręcza. Ww. działki położone są ok. 4,5 km w kierunku północno-zachodnim od Mszczonowa (patrz 

zał. 2).  

Pod względem administracyjnym teren położony jest w miejscowości Wręcza, gmina 

Mszczonów, powiat żyrardowski, wchodzącego w skład  woj. mazowieckiego.  

Teren przyszłej inwestycji graniczy: 

 od zachodu ze zbiornikiem wodnym (wyrobisko górnicze – teren górniczy), 

 od północy z drogą gminną a dalej z użytkami i nieużytkami rolnymi i terenami leśnymi, 

 od południa z drogą gminną a dalej terenami leśnymi i użytkami i nieużytkami rolnymi, 

 od wschodu z użytkami rolnymi i jednym gospodarstwem rolnym. 

Ogólny widok terenu na którym planuje się inwestycję i jego bezpośredniego otoczenia 

zobrazowano na zał. 2. a także w dokumentacji fotograficznej  w zał. 13. 

 

2.2. Stan prawny działek inwestycyjnych 

 
Park wodny Water World of Poland zlokalizowany będzie na działkach wymienionych w rozdz. 

2.1. położonych w miejscowości Wręcza, na terenie gminy Mszczonów. 

Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 32,2639 m2. Właścicielem ww. jest Global Park Continental 

Sp. z o.o., ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa i Global Park Building ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa 

(patrz zał. 3). Wyżej wskazani właściciele gruntów zawarli z Inwestorem/Wnioskodawcą jako podmioty 

będące członkami tego samego holdingu przedwstępną umowę (zał. 3a) wskazującą na pełne prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na potrzeby uzyskania zgód i decyzji formalnych 

poprzedzających wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

2.3. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (zał. 4). 
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przedmiotowy teren oznaczony jest jako:  

 25UT – tereny rozrywki, usługi grupy I, parku naukowo-technologicznego, parku wodnego, 

 4KD/L – teren komunikacji – teren drogi publicznej, 

 3KD/D – teren komunikacji – teren dróg publicznych. 

Szczegółowe zestawienie zapisów planu i projektowanych rozwiązań przedstawia rozdz. 2.5. 

 

2.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

2.4.1. Aktualne zagospodarowanie terenu 

Aktualne zagospodarowanie terenu na którym planuje się inwestycję zostało zobrazowane 

w dokumentacji fotograficznej – zał. 13. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany i nieutwardzony. 

W chwili obecnej jest to nieużytek, na którym w przeszłości prowadzono działalność rolniczą. Podczas 

wizji terenowych nie stwierdzono miejsc deponowania odpadów. Teren pokryty jest ubogą 

roślinnością, której opis znajduje się w rozdz. 3.8. 

 

2.4.2. Docelowe warunki użytkowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu (wariant proponowany przez wnioskodawcę) przedstawiono na zał. 

5. Podstawowe dane bilansowe przedstawiono w tab. 2.4.2.1. 

 
Tab. 2.4.2.1. Bilans powierzchni terenu (obszar zainwestowania). 

L.p. Wyszczególnienie rodzaju powierzchni Powierzchnia [m2] 
1. Powierzchnia dachów ok. 32 000 

2. Powierzchnia komunikacyjna (asfaltowe ciągi pieszo-
jezdne) ok. 95 000 

3. Powierzchnia zieleni biologicznie czynna ok. 61 000 
4. Powierzchnia zewnętrznych basenów ok. 1 550 
5. Nawierzchnia mieszana (zieleń, komunikacja) ok. 12 000 

 

2.4.3. Etapowanie inwestycji 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne planuje się wykonać bez etapowania. 

 

2.4.4. Opis przedsięwzięcia (według rozporządzenia - główne cechy charakterystyczne 

procesów produkcyjnych) 

W ramach planowanej inwestycji planuje się budowę parku wodnego, będącego miejscem rekreacji i 

wypoczynku dla mieszkańców całego kraju. Obiekt będzie czynny przez cały rok, w godzinach od 800 do 
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2300. Planuje się, że obiekt będzie odwiedzało min. ok. 3000 osób dziennie. Obsługa obiektu będzie 

składała się z ok. 200 – 300 osób. 

 

Zero inwestycji (odnosi się do poziomu podłogi przy głównym wejściu do obiektu – zostało 

ustalone na rzędnej 165,15 m n.p.m. – tzw. „0”). Obiekt będzie składał się z siedmiu funkcjonalnych 

części, które stanowią jedną wspólną bryłę obiektu, charakteryzującymi się istotnymi różnicami w 

budowie: 

 

1. Foyer (hol główny) – charakteryzujący się znacznym udziałem wolnej przestrzeni/kubatury. 

Posadowiony jest na poziomie 0, na wysokości 0,42m względem rzędnej terenu istniejącego. Hol 

główny zostanie zrealizowany z wykorzystaniem słupów nośnych i rozmieszczonych na nich 

belkach stalowych tj. ściany będą pokryte blachą trapezową, dach będzie dodatkowo izolowany. 

Elewacje będą miały charakter szkieletowy, pokryte będą tynkiem bądź będą wypełnione 

elementami szklanymi. Powierzchnia tej części obiektu wyniesie ok. 4 600 m2 przy jego wysokości 

ok. 10,35 m. 

 

2. Przebieralnia oraz strefa sanitariatów – będzie to w pełni wydzielona wewnętrzna część obiektu. 

Będzie to w większości część jednokondygnacyjna położona na poziomie 0. Pod częścią tej strefy 

obiektu będzie znajdowało się podpiwniczenie z dodatkowym wyposażeniem w 

szatnie/przebieralnie, które będą wykorzystane jednak tylko w godzinach szczytowego ruchu na 

terenie obiektu. Posadowienie podpiwniczenia zostało ustalone na poziomie ok. 3,7m p.p.0. 

Ściany i stropy tej części będą wykonane z lanego betonu, a wewnętrzna aranżacja zostanie 

zrealizowana z konstrukcji lekkich. Na pierwszym piętrze ok. 4,0m n.p.0 nad strefą przebieralni i 

sanitariatów, a także częściowo nad strefą basenów, zostaną zlokalizowane pomieszczenia 

biurowe, sauna, część techniczna oraz galeria dla gości. Wysokość kondygnacji ok. 6,35 m. 

Oznacza to, że całkowita wysokość tego fragmentu obiektu wyniesie ok. 10,35 m n.p.0. 

 Powierzchnie na poszczególnych kondygnacjach wynoszą: podpiwniczenie ok. 2 260m2, parter ok. 

8 700m2, piętro ok. 12 380m2. 

 

3. Palmiarnia/ogród zimowy – jako termalna część SPA, będzie wykonana z izolacyjnego szkła na 

poziomie ok. 0,35-0,5m p.p.0 inwestycji. Słupy nośne i belki konstrukcyjne będą wypełnione 

elementami ze szkła. Tu będzie zlokalizowany duży basen oraz mniejsze baseny zdrowotne tj. 

baseny wypełnione wodą z dodatkami różnorakich soli mineralnych. Otoczenie basenu będzie 
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stanowiła powierzchnia wypoczynkowa z naturalnymi palmami. Powierzchnia tej części obiektu 

wyniesie ok. 4 500 m2 a jej wysokość ok. 10,85 m. 

 

4. Palmiarnia/ogród zimowy – jako przeszklona rodzinna część SPA (tzw. termy rodzinne). Znajdą się 

tu baseny wyposażone w urządzenia do wytwarzania fal. Głębokość posadowienia basenów 

wyniesie ok. -2,4 m p.p.0 inwestycji. Wokół basenów przewidziana jest wolna przestrzeń 

wypoczynkowa – otoczenie będą stanowiły naturalne palmy. Powierzchnia tej części wyniesie ok. 

5 600 m2 a wysokość ok. 10,85 m. 

 

 Pod całością palmiarni/ogrodu zimowego (część termalna, część rodzinna, część restauracyjna)  

będzie podpiwniczenie stanowiące  część techniczną obiektu. Posadowienie na głębokości ok. 3,0 

m – 4,95 m p.p.0 inwestycji. Powierzchnia podpiwniczenia ok. 13 200 m2. 

 

5. Część restauracyjno – gastronomiczna – jako fragment palmiarni zostanie zlokalizowana także w 

przeszklonym ogrodzie palmowym. Izolowany dach zostanie ponadto wykorzystany częściowo do 

aranżacji tzw. zielonego ogrodu. Ta część obiektu będzie dodatkowo wyposażona w strefę dostaw 

i część magazynową. Powierzchnia tej części kompleksu wyniesie 1 350 m2 a wysokość ok. 5 m. 

 

6. Zasadnicza część restauracyjno-gastronomiczna i część techniczna obsługująca SPA będzie jedno-

kondygnacyjna, niepodpiwniczona i posadowiona ok. 0,2 m p.p.0 inwestycji z dedykowaną strefą 

dostaw oraz częścią magazynową i częścią techniczną o powierzchni ok. 1 500 m2. Całkowita 

wysokość tej części wyniesie ok. 10,85 m. Wysokość mniejszej części parterowej wyniesie ok. 6,85 

m. 

 

7. Kompleks zjeżdżalni GALAXY – zostanie posadowiony na poziomie 0 inwestycji. Na fragmencie tej 

części obiektu będzie częściowe podpiwniczenie (tam zostanie umieszczona część techniczna i 

zbiorniki wody) do maksymalnej -6,25 m p.p.0 inwestycji. Konstrukcja części nadziemnej - 

szkieletowa oparta na słupach i belkach nośnych wypełnionych panelami z aluminium. Całość 

przykryta będzie izolowanym dachem z blachy trapezowej. Tu znajdą się kompleksy zjeżdżalni 

opartych na dedykowanych konstrukcjach nośnych. Dostęp do każdego poziomu, z którego 

rozpoczyna się dana zjeżdżalnia, poprzez 6 podestów z przypisaną klatką schodową. Wysokość 

będzie zróżnicowana tj. od 14,40 m do 40,0m. Maksymalna wysokość obiektu będzie „związana” 

z konstrukcją kompleksu zjeżdżalni GALAXY wyniesionych niemal pod sam dach tej części obiektu.  
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 Powierzchnie na poszczególnych kondygnacjach wynoszą: podpiwniczenie ok. 870m2, parter ok. 

5 750m2, piętro ok. 1 550m2. 

 

Łączna powierzchnia przedstawia się następująco: 
 podpiwniczenie ok. 16 330m2 

 parter ok. 32 000m2 

 piętro ok. 13 930m2. 

 

Poglądowy przekrój przez inwestycję stanowi treść zał. 6. Koncepcja zagospodarowania strefy 

basenowej została przedstawiona na zał. 7, natomiast jeden z przykładowych schematów obiegu wody 

w basenach w zał. 8. 

 

Na zewnątrz obiektu zostaną zlokalizowane niewielkie baseny rekreacyjne z tzw. rwącą rzeką, 

oraz parkingi. Ponadto w ramach inwestycji zostaną wybudowane sieci: wodociągowa, kanalizacyjna o 

długości powyżej 1 km, energetyczna i telekomunikacyjna. Dla potrzeb zasilania awaryjnego (paliwo 

dla agregatów) zainstalowane będą 2 zbiorniki na olej o łącznej pojemności ok. 2 ∙ 25 m3 = 50 m3. 

 

Parkingi samochodowe. Parkingi samochodowe będą się znajdowały we wschodniej i centralnej części 

analizowanego terenu. Ogólna powierzchnia terenów komunikacyjnych będzie wynosiła około 92 000 

m2. Na tej powierzchni zaprojektowano ok. 3100 miejsc postojowych dla samochodów. Parkingi będą 

skomunikowane dwoma wjazdami/zjazdami od północy z ul. Szkolną we Wręczy i od południa z 

przedłużeniem ul. Żukowskiej w miejscowości Grabce Towarzystwo. Planuje się realizację tzw. parkingu 

wewnętrznego (intensywnie użytkowany) i parkingu zewnętrznego (użytkowany głównie w 

weekendy). Będą one odwadniane dwoma niezależnie funkcjonującymi systemami zagospodarowania 

ścieków opadowych. Drogi dojazdowe będą miały długość ok. 325 m, natomiast drogi wewnętrzne ok. 

2305 m. 

 

Przyłącze wodnokanalizacyjne. Wnioskodawca posiada uzgodnienie na zaopatrzenie w wodę z 

wodociągu gminnego na poziomie 10 dm3/s, oraz na odbiór ścieków maksymalnie 300 m3/d, a po 

rozbudowie oczyszczalni 500 m3/d – patrz zał. 9. Planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości  

ok. 2174 m. 

 

Zagospodarowanie ścieków opadowych. Wnioskodawca posiada uzgodnienie na odprowadzenie 

podczyszczonych ścieków opadowych do pobliskiego wyrobiska pożwirowego – patrz zał. 9. 
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Przyłącze energetyczne. Wnioskodawca będzie korzystał z sieci energetycznej. 

 

Przyłącze gazowe. Wnioskodawca będzie korzystał z sieci gazowej. W razie awarii używane będą kotły 

olejowe, które będą zasilane z 2 podziemnych zbiorników na olej o objętości 2 ∙ 25 m3 = 50 m3. 

 

Zaplecze odpadowe. Będzie one zlokalizowane zgodnie z zał. 1. w Dodatku F. Odpady będą wstępnie 

segregowane i magazynowane do czasu ich odbioru przez firmy posiadające odpowiednie koncesje w 

kompaktorach, koksach i szczelnych pojemnikach na odpady. Przewiduje się oddzielne magazynowanie 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odbiór odpadów zapewnią firmy posiadające 

stosowne koncesje. 

 

Etap realizacji. 

W ramach realizacji inwestycji zakłada się posadowienie projektowanych obiektów na następujących 

wysokościach. 

 

Tab. 2.4.4.1. Zestawienie charakterystyk posadowienia projektowanych obiektów. 
 

 
Głębokość posadowienia 

[m p.p.”0”] 
Rzędna dna wykopu 

[m n.p.m.] 
1. Foyer posadowienie na rzędnej 165,15 m n.p.m., tj. powyżej istniejącego terenu 
2. Przebieralnia 0,00 – 3,7 165,15 – 161,45 
3. Palmiarnia1 posadowienie na rzędnej 164,80 – 164,65 m n.p.m. powyżej istniejącego terenu 
4. Palmiarnia2 2,40 – 4,95 162,75 – 160,20 
5. Restauracja1 posadowienie na rzędnej 164,95 m n.p.m., tj. powyżej istniejącego terenu 
7. Restauracja2 2,40 – 4,95 162,75 – 160,20 
8. Galaxy 1,00 – 6,25 164,15 – 158,90 

 

Po zrealizowaniu prac fundamentowych przystąpi się do realizacji konstrukcji szkieletowej. 

Po zakończeniu tych prac będą prowadzone wewnętrzne i zewnętrzne prace aranżacyjne oraz 

zagospodarowanie terenu zielenią z nowymi nasadzeniami drzew.  

 

Etap eksploatacji 

Ze względu na nieprodukcyjny charakter obiektu (brak specjalistycznych instalacji) technologia 

nie ma tu istotnego znaczenia - najistotniejsze jest właściwe gospodarowanie wodą, ściekami, 

odpadami oraz korzystanie z proekologicznych rozwiązań: 

- grzewczych tj. instalacja kotłowni opalanej gazem i awaryjnie olejem, 
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- wentylacyjnych, tj. instalacja urządzeń o ograniczonej mocy akustycznej, 

- z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Zagadnienie zagospodarowania ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków gospodarczych i 

bytowych). Ścieki przemysłowe będą odprowadzane za pośrednictwem zakładowej, szczelnej sieci 

kanalizacyjnej do gminnej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Grabcach 

Józefpolskich.  

 

Zagadnienie zagospodarowania ścieków deszczowych z powierzchni terenu tj. z powierzchni 

dachów i z powierzchni utwardzonych (wewnętrznych ciągów komunikacyjnych) jest obecnie 

szczegółowo analizowane na etapie projektowym. Ścieki te będą rozdzielnie zbierane przez 

wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej, wstępnie retencjonowane a następnie wprowadzane 

do pobliskiego wyrobiska górniczego. Ścieki opadowe z dachów budynków jako ścieki „czyste” będą 

kierowane bezpośrednio  do wyrobiska za pośrednictwem rurociągów uzbrojonych w studzienki 

rewizyjne, których cześć będzie pełniła funkcję studzienek osadnikowych. Ścieki opadowe z 

powierzchni komunikacyjnych będą zbierane oddzielnie i będą kierowane do ww. odbiornika za 

pośrednictwem separatorów ropopochodnych uzbrojonych w osadniki.  

Jakość odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dachów, będzie 

w pełni odpowiadać wymogom jakościowym stawianym tego typu ściekom przez obowiązujące 

obecnie przepisy prawne.  

Szczegółowe informacje o ilości i jakości ścieków opadowych i roztopowych znajdują się w 

rozdz. 5.5.2. 

Schemat i projekt zagospodarowania ścieków opadowych i roztopowych przedstawiono w zał. 

10. 

 

Zagadnienie zanieczyszczenia powietrza. Dla potrzeb zapewnienia energii i ciepła na obiekcie 

zostaną zainstalowane: 

1) w części kąpielowej (baseny) – Centrala 1: 

 1 agregat prądotwórczy o mocy 1 MW, 

 2 bojlery (2 kotły) o mocy 2 MW każdy. 

Spaliny zostaną odprowadzone kominem o wysokości 40 m. 

2) w część rozrywkowej (zjeżdżalnie) – Centrala 2: 

 1 agregat prądotwórczy o mocy 2 MW, 
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 2 bojlery,  moc kotła 6 MW. 

Odprowadzenie spalin kominem o wysokości ok. 13 m. 

Ogółem moc zainstalowana:  19 MWt. 

Szersze informacje w tym zakresie znajdują się w Dodatku B.  

 

Zagadnienie hałasu. Dla potrzeb wentylacji oraz innych potencjalnych permanentnych źródeł 

dźwięku, zostaną zastosowane nowoczesne urządzenia spełniające wymogi obowiązujących w tym 

zakresie przepisów tj. dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez tę grupę źródeł 

hałasu nie będzie przekraczał wartości 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dziennej na sąsiednich 

terenach chronionych akustycznie. W przedłożonym raporcie zamieszczono analizę akustyczną, która 

dowodzi brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. Same wyloty 

wentylacji mechanicznej będą zlokalizowane na ścianach i dachach budynków w przestrzeni 

technicznej. Opisana wyżej lokalizacja wylotów gwarantuje brak uciążliwości dla otoczenia, gdyż na 

tym etapie realizacji architekci określili moc akustyczną urządzeń na poziomie 75,0 – 88,6 dB. Podobnie 

jest z kominami, które po wyciszeniu będą posiadały moc akustyczną 78,5 – 84,8 dB. 

Szczegółowe informacje z zakresu hałasu przedstawiono w Dodatku A. 

 

Zagadnienie gospodarki odpadami. W zakresie organizacji zbiórki odpadów z obiektu 

docelowego, tj. na etapie użytkowania obiektu, przewiduje się selektywną zbiórkę odpadów na terenie 

całego obiektu budowlanego. Odpady magazynowane będą w wydzielonych, oznakowanych 

pomieszczeniach w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Odpady typowe związane z 

działalnością obiektu i przeznaczone do recyklingu magazynowane będą w dwóch kontenerach (30m3 

każdy) z funkcją wstępnego prasowania. Odpady kuchenne, inne niż żywnościowe, również 

przechowywane będą w dwóch kontenerach (30m3) z funkcją wstępnego prasowania. Odpady 

żywnościowe i bytowe zbierane będą do 50 pojemników, ustawionych w różnych częściach obiektu, o 

pojemności ok. 100 dm3 każdy. Pojemniki i kontenery będą oznakowane. Odpady odbierane będą przez 

firmy, wyspecjalizowane i posiadające niezbędne zgody na prowadzenie tego typu działalności. 

Ostatecznie odpady będą trafiały do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

gdzie po rozdziale na poszczególne frakcje będą trafiały do instalacji odzysku lub gdy to nie będzie 

możliwe na składowisko.  

Szczegółowe dane odnośnie gospodarki odpadami przedstawiono w Dodatku F. 
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2.4.5. Parametry inwestycji i kwalifikacja przedsięwzięcia jako inwestycji mogącej 

pogorszyć stan środowiska. 

 

Mając na uwadze parametry inwestycji przedstawione w rozdz. 2.4.2. i 2.4.4. przedmiotowa 

inwestycja podlega przepisom ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji, 

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

na środowisko /Dz. U. 2016 r., Nr 0, poz. 353/, na podstawie zakwalifikowania zamierzenia 

budowlanego na podstawie § 3, ust. 1, pkt. 57: 

parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności 

gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. 

zm.), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55 

a także:  

§ 3, ust. 1, pkt. 56, lit. b – garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na 

potrzeby, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 50, 52-55, 57, w raz 

z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych 

niż wymienione w lit. a, 

§ 3, ust. 1, pkt. 60 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 

1 km inne niż wymienione w art. 2, ust. 1, pkt. 31 i 32 (…) – w zakresie dróg wewnętrznych planowanych 

na terenie parku wodnego, 

§ 3, ust. 1, pkt. 79 – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna o całkowitej długości nie mniejszej niż 

1 km, w wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków, 

§ 3, ust. 1, pkt. 36 – instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów 

naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz 

innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt. 36a i § 5, ust.1 , pkt. 22, z 

wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw 

domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na 

olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3; 

 

oraz w przypadku wariantu alternatywnego: 
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§ 3, ust. 1, pkt. 35 – instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

lub mieszanin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i 

ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego. 

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. Nr 0, poz. 71). 

 

2.4.6. Rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia 

Emisja do powietrza 

Na analizowanym terenie będą zlokalizowane następujące źródła emisji substancji do 

atmosfery: 

1) kotłownie (gazowe i na olej), 

2) awaryjne agregaty prądotwórcze, 

3) parkingi i drogi dojazdowe. 

 Przewiduje się, że łącznie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie na 

następującym poziomie: 

 

Tab. 2.4.6.1. Emisja do powietrza. 
L.p. Substancje Emisja [kg/a] 
1 dwutlenek azotu NO2 5321,0 
2 dwutlenek siarki SO2 21,1 
3 tlenek węgla CO 8134,1 
4 pył PM10 1603,7 
5 pył PM2,5 1521,0 
6 benzen 24,7 
7 ołów 0,5 

 

Szczegółowe dane na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza znajdują się w rozdz. 6.7. i w 

Dodatku B. 

 

Emisja hałasu 

 W poniższej tabeli zestawiono ww. źródła z podaniem ich charakterystyk. 

 
Tab. 2.4.6.2. Emisja hałasu – poziomy sumaryczne. 

L.p. Instalacja 
Poziom mocy akustycznej 

przed wyciszeniem 
Poziom mocy akustycznej 

po wyciszeniu 
LWA [dB] LWA [dB] 

1 Komin kotłowni K1 103,5 78,5 
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2 Czerpnie ścienne C1 88,6 88,6 
3 Czerpnie ścienne C2 79,1 79,1 
4 Wyrzutnie dachowe W1 84,1 84,1 
5 Zespół czerpni i wyrzutni CW1 75 75 
6 Komin kotłowni K2 102,1 84,8 

 

Dodatkowo poziom mocy akustycznej dla transportu samochodowego zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 2.4.6.3. Emisja hałasu – transport samochodowy. 

L.p. Źródło zastępcze 
Poziom mocy akustycznej 

pora dzienna 
Poziom mocy akustycznej 

pora nocna 
LWA [dB] LWA [dB] 

1 D1 (65 % dojazd północny) 99,6 93,9 
2 D2 (35 % dojazd południowy) 96,9 91,2 
3 S1 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
4 S2 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
5 S3 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
6 S4 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
7 S5 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 

 

Szczegółowe informacje o emisji hałasu znajdują się w rozdz. 6.6. i w Dodatku A. 

 

Pobór wód 

Przewidywane zapotrzebowanie na media oszacowano w oparciu o istniejące bliźniacze 

obiekty na terenie Niemiec (zrealizowane przez tego samego projektanta obiekty referencyjne). 

Poniżej przedstawia się rzeczywiste zużycie mediów w obiektach w Niemczech z prognozą dla 

projektowanego obiektu we Wręczy. 

 
Tab. 2.4.6.4. Zestawie rzeczywistych ilości zużywanych mediów na obiektach referencyjnych z prognozą dla 
obiektu Wręcza [m3/a] 

Media Erding Titisee Sinsheim Wręcza  
prognoza 

Woda1 479 366 114 454 121 022 ~ 360 000 
 

Uwzględniając średnie roczne zapotrzebowanie na wodę obliczono zapotrzebowanie: 

- średnio dobowe ok. 986 m3/d, 

- średnio godzinowe ok. 41 m3/h, 

- sekundowe ok. 11 dm3/s. 

Ponieważ ww. prognoza obejmuje również wody do napełniania niewielkich basenów 

termalnych (mineralnych), a w przypadku inwestycji w Wręczy baseny te będą napełniane wodą 
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dowożoną cysternami z term mszczonowskich, w związku z tym należy przyjąć, że uzgodniona dostawa 

wodny na poziomie 10 dm3/s jest wystarczająca. 

  

Emisja do wód 

  

Ilość ścieków. 

Ilość wytworzonych ścieków na terenie projektowanego parku wodnego, oraz maksymalne 

natężenia wprowadzania ścieków do odbiorników została zestawiona w poniższej tabeli. 

 

Tab. 2.4.6.5. Zestawienie ilości powstających ścieków na terenie parku wodnego i ich natężenie 
wprowadzania. 

L.p. Rodzaj ścieków/wód 
Maksymalna ilość ścieków 

Odbiornik wytwarzanych 
[m3/d] 

wprowadzanych 
[dm3/s] 

1. Opadowe i roztopowe 13827 15 3631 Woda powierzchniowa 
/wyrobisko kruszyw/ 

2. Bytowe/przemysłowe 300 (5002) 9,5 

Kanalizacja/ oczyszczalnia 
ścieków gm. Mszczonów w 

Grabcach Józefpolskich, 
/docelowo  

woda - rz. Okrzesza/ 
1 – wartości maksymalne do ew. korekty w pozwoleniu wodnoprawnym, 2 – docelowa możliwości przyjęcia ścieków przez 
oczyszczalnię po jej rozbudowie. 
 

  Prognozowana jakość ścieków powstających na terenie Water World of Poland,  

wprowadzanych ścieków do wód oraz do sieci kanalizacyjnej ZGKiM gminy Mszczonów przedstawiono 

poniżej.  

 
Tab. 2.4.6.6. Zestawienie jakości powstających ścieków na terenie Water World of Poland i ich jakość 
wprowadzania. 

L.p. Rodzaj ścieków/wód Parametry i stężenia ścieków [mg/dm3] Odbiornik 
wytwarzanych  wprowadzanych  

1. Opadowe i roztopowe ZO: 74 
WR: 15 

ZO: 37 
WR: < 2,9 

Woda powierzchniowa 
/wyrobisko kruszyw/ 

2. Bytowe/przemysłowe 

pH: 8,21 
ZO: 17 
ChZT: 210 
Cl: 221 
SO4: 66 
Nog: 45 
Pog: 3,7 
Fenole: 0,1 
As: <0,005 
Pb: <0,005 
Cd: <0,001 
Cr: <0,005 

pH: 8,21 
ZO: 17 
ChZT: 210 
Cl: 221 
SO4: 66 
Nog: 45 
Pog: 3,7 
Fenole: 0,1 
As: <0,005 
Pb: <0,005 
Cd: <0,001 
Cr: <0,005 

Kanalizacja/ oczyszczalnia 
ścieków gm. Mszczonów w 

Grabcach Józefpolskich, 
/docelowo  

woda - rz. Okrzesza/ 
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Cu: 0,019 
Ni: <0,005 
Hg: <0,001 
Zn: 0,03 

Cu: 0,019 
Ni: <0,005 
Hg: <0,001 
Zn: 0,03 

1 – wartość niemianowana, ZO – zawiesina ogólna, WR – węglowodory ropopochodne 
 

Należy tutaj zaznaczyć, że wybrane niewielkie baseny będą napełnione naturalną wodą 

głębinową dowożoną cysternami z otworu wiertniczego term mszczonowskich, które charakteryzują 

się następującym składem chemicznym: 

- wapń    – 61,5 mg/dm3, 

- magnez   – 12,2 mg/dm3, 

- sód   - 26,4 mg/dm3, 

- potas   - 12,9 mg/dm3, 

- wodorowęglany - 319 mg/dm3, 

- siarczany  - 5,4 mg/dm3, 

- chlorki  - 10,7 mg/dm3, 

- fluor   - 0,3 mg/dm3. 

Ww. składniki choć w znacznie niższych stężeniach (tj. docelowo w formie mieszaniny z innymi 

ściekami) znajdą się zapewne w ściekach odprowadzanych do kanalizacji.  

 

Analiza zestawionych wartości pokazuje, że emisja ścieków do środowiska będzie w pełni 

spełniała jakościowe prawne kryteria korzystania ze środowiska. 

 

Odpady 

     Zgodnie z ustawą o odpadach – Water World of Poland będzie wytwórcą odpadów 

prowadzącym instalację, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub 

powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. W poniższej tabeli przedstawiono 

charakterystykę gospodarki odpadami  

       

Tab. 2.4.6.7. Zestawienie produkowanych odpadów na terenie Water World of Poland. 

Lp. Kod Nazwa odpadu Szacowana 
ilość [Mg/rok] 

Sposób 
magazynowania 

Dalsze zagospoda-
rowanie 

1 2 3 4 5 6 

1. 02 02 01 Odpady z mycia i 
przygotowywania surowców 0,5 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

2. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

3. 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające 
się do spożycia i przetwórstwa 1,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 
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4. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne 
do spożycia i przetwórstwa 0,5 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

5. 02 06 02 Odpady konserwantów 0,2 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

6. 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach  2,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

7. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  50,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  10,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

9. 15 01 03 Opakowania z drewna  5,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

10. 15 01 04 Opakowania z metali  20,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

11. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  16,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

12. 15 02 03 

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

1,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

13. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 
12 (świetlówki z oświetlenia) 

1,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

14. 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub 
części składowe usunięte ze 
zużytych urządzeń 

2,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

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

1,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

16. 16 03 80 
Produkty spożywcze 
przeterminowane lub 
nieprzydatne do spożycia 

1,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

17. 19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z 
separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

18. 19 08 10* 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z 
separacji olej/woda inne niż 
wymienione w 19 08 09 

0,2 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

19. 19 08 13* 

Szlamy zawierające substancje 
niebezpieczne inne niż biologiczne 
oczyszczanie ścieków 
przemysłowych  

0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

20. 20 01 01 Papier i tektura 40,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

21. 20 01 02 Szkło 30,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

22. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 10,0 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

23. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

24. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze  0,5 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 
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i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

25. 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27    

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

26. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 
20 01 29 20,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

27. 20 01 33* 

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

0,05 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

28. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 0,1 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

29. 20 01 36* 

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

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

30. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 30,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

31. 20 01 40 Metale 10,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

32. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

 
300,0 

tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

33. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i 
parkingów 1,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

RAZEM odpady niebezpieczne ok. 6,5  - 
RAZEM odpady inne niż niebezpieczne ok. 549  - 

* - odpad niebezpieczny 
 
 

Odpady generowane na terenie projektowanej inwestycji w czasie eksploatacji obiektu będą 

magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach na terenie zrealizowanej inwestycji zgodnie z 

zasadami selektywnej gospodarki odpadami. Warto nadmienić, iż mając na uwadze względy ochrony 

środowiska miejsca magazynowania tych odpadów będą odpowiednio zabezpieczone.  

      

Podsumowując należy stwierdzić, że na terenie Water World of Poland będzie prowadzona selektywna 

zbiórka odpadów w odpowiednich warunkach, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, przy przekazywaniu 

odpadów właściwym odbiorcom do dalszego ich unieszkodliwiania i dalszego wykorzystania, tak aby 

jak najmniejsza ilość odpadów trafiała na składowisko. Oznacza to, że wytwórca odpadów będzie starał 

się ograniczać do minimum negatywne oddziaływania odpadów na środowisko. 

 

Emisja zapachów 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że źródłami uciążliwości zapachowej mogą 

być: 
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1) emisja zorganizowana z emitorów znajdujących się w strefie przydachowej obiektu, 

2) emisja niezorganizowana z czyszczenia tłuszczownika podczyszczającego ścieki technologiczne 

3) kompaktor na odpady produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia. 

     Emisja zorganizowana z emitorów zlokalizowanych na dachu obiektów została szczegółowo 

omówiona w rozdziale 6.7. niniejszego opracowania. Analiza wpływu parku wodnego na jakość 

powietrza wykazała, że zarówno emisja zorganizowana, jaki i niezorganizowana nie wywierają 

znaczącego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie inwestycji. 

  

2.5. Zgodność planowanej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Syntetyczne zestawienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

proponowanych rozwiązań przedstawia analiza w poniższej tabeli. 

 
 

Tab. 2.5.1. Ocena zgodności projektowanej inwestycji z zapisami MPZP 

Nazwa ustaleń z MPZP Ustalenia 
MPZP 

Ustalenia 
projektowe Ocena zgodności 

U
st

al
en

ia
 o

gó
ln

e 

Szerokość dróg wewnętrznych 10 m 10 m Zgodne 

Zapewnienie komunikacji 
inwestycji  

Połączenie z dwoma 
drogami publicznymi 

lub wyznaczony 
teren do zawracania 
o wym. 12,5 x 12,5 m 

Połączenie z ul. 
Szkolną od północy 
i ul. Żukowskiej od 

południa 

Zgodne 

Minimalna liczba miejsc 
parkingowych [mp] 

Dla parku rozrywki i 
terenów sportu i 

rekreacji 10 mp/ha 
parku i terenu sportu 

3100 mp Zgodne 

U
st

al
en

ia
 sz

cz
eg

ół
ow

e 

Ogólne zasady Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nieprzekraczalne linie zabudowy 15 m – 3KD/D 
20 m – 4KD/L Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wskaźnik zabudowy powierzchni 
działki max. 45 % 16 % Zgodne 

Powierzchnia biologicznie 
czynna min. 30 % min. 61 000 m2 Zgodne 

Intensywność zabudowy max. 1,5 0,3 Zgodne 
Intensywność zabudowy min. 0,1 0,3 Zgodne 
Wysokość budynków max. 40 m max. 40 m Zgodne 
Wysokość urządzeń i obiektów max. 170 m 43 m Zgodne 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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2.6. Potencjalna likwidacja obiektu projektowanego 

 

Nie przewiduje się w możliwej do przewidzenia przyszłości likwidacji projektowanego obiektu. 

Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że wprowadzone i zaproponowane 

zmiany w aktualnym użytkowaniu terenu będą na tyle duże, że nie będzie to całkowita likwidacja a 

jedynie zmiana charakteru użytkowania.  

Jednakże, w przypadku potencjalnej, całkowitej likwidacji parku wodnego lub też jego istotnej 

przebudowy, konieczna będzie realizacja nowego Raportu OOŚ. 
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3. Opis elementów środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

 
3.1. Ogólna charakterystyka terenu 

 

Projektowana inwestycja pod względem administracyjnym położona będzie w miejscowości 

Wręcza, gm. Gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie (patrz ryc. 3.1.1.).  

 

   
Ryc. 3.1.1. Położenie analizowanego terenu w odniesieniu do podziału administracyjnego. 

 

Park wodny WATER WORLD OF POLAND zaprojektowano na nieużytkach rolnych w 

miejscowości Wręcza, na terenie gminy Mszczonów (zał. 2.). Dojazd do parku wodnego będzie odbywał 

się od strony południowej (od DK 8) przedłużeniem ul. Żukowskiej, oraz od strony północnej od ul. 

Szkolnej. Na działkach inwestycyjnych zaprojektowano park wodny z punktami handlowymi i wiatami 

rozładunkowymi, parkingi dla klientów. Teren na którym zaprojektowano park wodny jest stosunkowo 

płaski i niezabudowany. Na terenie przewidzianym pod inwestycję nie występuje roślinność o cennych 

walorach środowiskowych.   

W bezpośrednim sąsiedztwie występują: 

 od zachodu zbiornik wodny (wyrobisko górnicze – teren górniczy), 

 od północy droga gminna a dalej użytki i nieużytki rolne i tereny leśne, 

 od południa droga gminna a dalej tereny leśne i użytki i nieużytki rolne, 

 od wschodu użytki rolne i jedno gospodarstwo rolne. 

Ogólny widok terenu na którym planuje się inwestycję i jego bezpośredniego otoczenia 

zobrazowano na zał. 2. a także w dokumentacji fotograficznej  w zał. 13. 
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3.2. Położenie przyrodnicze 

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1998) analizowany teren położony 

jest w północno-zachodniej części mezoregionu Wysoczyzny Rawskiej (318.83). Mezoregion ten jest 

częścią makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich (318.8), wchodzącego w skład 

podprowincji Nizin Środkowopolskich (318). Lokalizację rejonu inwestycji na tle podziału fizyczno-

geograficznego przedstawiono na ryc. 3.2.1. 

 
 

 
Ryc. 3.2.1. Rejon parku wodnego na tle regionalizacji fizyczno-geograficznej [Kondracki J., 1992]. 

 

Pod względem hydrograficznym analizowany teren znajduje się na terenie zlewni Suchej, która 

jest prawostronnym dopływem Bzury, która następnie zasila Wisłę. 

Według regionalizacji geologicznej teren położony jest na obszarze kredowej Niecki 

Mazowieckiej wypełnionej osadami paleo- i neogenu (wg „starej” powszechnie stosowanej 

nomenklatury trzecio- i czwartorzędowymi). 

Pod względem hydrogeologicznym [Malinowski J., 1991] analizowany obszar należy do regionu 

Południowomazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego. 

Pod względem regionalizacji geobotanicznej [Matuszkiewicza J., 1994] obszar leży w okręgu 

Łowicko-Warszawskim, który jest częścią podkrainy Południowo-Mazowieckiej, która wchodzi w skład 
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krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej, która jest z kolei częścią poddziału Mazowieckiego i działu 

Mazowiecko-Poleskiego, który wchodzi w skład podprowincji Środkowoeuropejskiej właściwej i 

prowincji Środkowoeuropejskiej. 

W świetle podziału klimatycznego Polski (Woś, 1998) analizowany teren leży we wschodniej 

części środkowopolskiego regionu klimatycznego o małej zmienności klimatycznej i mało wyraźnymi 

granicami z występującymi w sąsiedztwie regionami, tj. położonym na wschód - regionem 

środkowomazowieckim i położonym na południe regionem wschodniomałopolskim. 

 

3.3. Morfologia i hydrografia 

 

Morfologia 

Rozpatrywany teren, na którym zaprojektowano Water World of Poland wg podziału J. 

Kondrackiego należy do obszaru Wysoczyzny Rawskiej. Powierzchnia wysoczyzny rozciąga się po 

północnej stronie doliny Pilicy i po wschodniej stronie doliny Rawki, która ją rozdziela od Wzniesień 

Łódzkich. Jest to pochylona ku północy i ku wschodowi piaszczysto – gliniasta wysoczyzna ze żwirowymi 

ostańcami strefy moren czołowych. Rzędne wahają się od ok. 211 m n.p.m. w okolicach Mszczonowa 

do ok. 122 m n.p.m. w okolicach Żyrardowa. 

Sam teren badań położony jest na równinie sandrowej powstałej z połączenia ostańców 

sandrowych ulegających w późniejszym czasie procesom denudacyjnym.  

Analizowany teren położony jest na wysokości ok. 166,5 – 162,5 m n.p.m. Najwyżej położony 

punkt znajduje się w południowo-wschodniej części terenu, najniżej położony w północno-zachodniej 

części terenu. Wynika z tego, że spadek jest w kierunku północno-zachodnim, a deniwelacja przyjmuje 

wartość ok. 4 m.  

 

Hydrografia 

Na analizowanym terenie inwestycyjnym brak jest jakichkolwiek obiektów hydrograficznych 

(wód powierzchniowych i rowów).  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu znajduje się sztuczny zbiornik wodny 

powstały w wyrobisku górniczym. W chwili obecnej zakład górniczy prowadzi działalność polegającą 

na wydobywaniu kruszywa. Orientacyjna powierzchnia lustra wody wynosi obecnie ponad 40 ha. 

Wyrobisko aktualnie stanowi bazę drenażu dla wód podziemnych znajdujących się na projektowanym 

terenie. 
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Według Mapy Hydrograficznej Polski, arkusz: N-34-5-B, skala 1 : 50 000, analizowany teren 

położony jest na terenie zlewni Suchej do Dopływu z Olszówki (nr zlewni 272721), będącej częścią 

zlewni Bzury. Analizowany teren położony jest ok. 2 km na północny-wschód od rzeki Suchej. 

 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły rzeka Sucha, została 

scharakteryzowana następująco. 

 

Tab. 3.3.1. Charakterystyka JCWP o kodzie PLRW2000172727299 
Jednolita Część  
Wód Powierzchniowych 
(JCWP) 

Europejski kod JCWP PLRW2000172727299 

Nazwa JCWP Sucha 

Lokalizacja 

Scalona część SW1826 
Region wodny Środkowej Wisły 

Obszar dorzecza Kod 2000 
Nazwa obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd RZGW Warszawa 

Ekoregion 
wg Kondrackiego Równiny Centralne 
wg Illiesa Równiny Centralne 

Typ JWCP potok nizinny piaszczysty 
Status naturalna część 
Ocena stanu zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych niezagrożona 
Derogacje - 
Uzasadnienie derogacji - 

 

Na terenie ww. JCWP (jednolitej części wód powierzchniowych) mając na uwadze informacje zawarte 

w powyższej charakterystyce jednostki celem środowiskowym jest: 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego do roku 2015. 

 

Dobry stan ekologiczny określony został na podstawie następujących wybranych wskaźników jakości 

biologicznej i fizykochemicznej: 

 

Tab. 3.3.2. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych 
jako cele środowiskowe dla JCWP o kodzie PLRW2000172727299 

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość dla dobrego stanu ekologicznego 

Elementy biologiczne 
1 Chlorofil „a” [mg/dm3] 35 
2 Wskaźnik okrzemkowy IO 0,50 
3 Makrofitowy Indeks Rzeczny 35 

Elementy fizyko-chemiczne 
1 Temperatura wody [C] 24 
2 Zawiesina ogólna [mg/dm3] 50 
3 BZT5 [mgO2/dm3] 6 
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4 ChZTMn [mgO2/dm3] 12 
5 Azot ogólny [mgN/dm3] 10 
6 Fosfor ogólny [mgP/dm3] 0,4 
7 Siarczany [mgSO4/dm3] 250 
8 Chlorki [mgCl/dm3] 300 

 

W ramach własnych prac sozologicznych pobrano z wyrobiska próbkę wody w celu 

przeprowadzenia analiz laboratoryjnych. Ich wyniki wraz z interpretacją stanowią treść poniższej 

tabeli. 

W celu oceny jakości, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych 

uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych wyniki odniesiono do wartości stężeń określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482). 

Syntetyczne zestawienie wyników wraz z ich interpretacją znajduje się odpowiednio w tab. 3.3.3. 

Raport z badań laboratoryjnych znajduje się w Dodatku E - zał. 5, sprawozdanie z badań polowych w 

zał. 4. 

 

Tab. 3.3.3. Wyniki badań jakości wód w zbiorniku wodnym (wyrobisku górniczym). 
Parametr Jednostka WP 
odczyn [-] 8,1 
PEW1  [S/cm] 248 
chlorki [mg/dm3] 14,6 
azotany [mg/dm3] <0,1 
siarczany [mg/dm3] 43,1 
azotyny [mg/dm3] <0,02 
fosforany [mg/dm3] <0,1 
wodorowęglany [mg/dm3] 83,1 
rtęć [mg/dm3] <0,0001 
arsen [mg/dm3] <0,005 
bar [mg/dm3] <0,02 
wapń [mg/dm3] 31,6 
kadm [mg/dm3] <0,0005 
kobalt [mg/dm3] <0,01 
chrom [mg/dm3] <0,005 
miedź [mg/dm3] <0,005 
żelazo [mg/dm3] <0,01 
potas [mg/dm3] 2,63 
magnez [mg/dm3] 5,97 
mangan [mg/dm3] <0,01 
molibden [mg/dm3] 0,00274 
sód [mg/dm3] 9,96 
nikiel [mg/dm3] <0,002 
ołów [mg/dm3] <0,005 
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cyna [mg/dm3] <0,005 
cynk [mg/dm3] <0,02 
BTX [mg/dm3] <0,0035 
WWA [mg/dm3] <0,00008 
SRIOM (C6 – C35)2 [mg/dm3] <0,073 
Ocena stanu chemicznego dobry 

1 – przewodnictwo elektryczne właściwe, 2 - substancje ropopochodne – indeks oleju mineralnego,  oznaczenie klas: 
 - V klasa  - IV klasa  - III klasa  - II klasa  - I klasa 

 

Analiza tab. 3.3.3. wskazuje, że wody w wyrobisku, w zakresie przebadanych parametrów: 

- charakteryzują się I klasą jakości, 

- i występują w dobrym stanie chemicznym. 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę Okrzeszy która jest odbiornikiem ścieków z gminnej 

oczyszczalni ścieków na którą trafią ścieki z przedmiotowej inwestycji. 

Okrzesza tworzy zlewnię VI rzędu o powierzchni 31,09 km2. Jej źródliska znajdują się w rejonie Badowa 

Górnego, płynie przez nieco ponad 10 km zasadniczo w kierunku północno-zachodnim i uchodzi do Pisi 

Gągoliny w Żyradowie. Na przekroju zamykającym zlewnię w miejscu wprowadzania ścieków z 

oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich powierzchnia zlewni wynosi ok. 21 km2 i charakteryzują 

się obliczonymi przepływami: 

- przepływ absolutnie najniższy Q0 = 15,56 dm3/s (~NNQ) 

- przepływ średni niski   Q1 = 31,12 dm3/s (~ SNQ) 

- przepływ normalny   Q2 = 54,46 dm3/s (8-9 miesięczny) 

- przepływ średni:  SQ = 0,104 m3/s, 

- przepływ katastrofalny:  Q4 = 6 m3/s (~WWQ). 

 

Poniżej przedstawia się charakterystykę jednolitej części wód powierzchniowych. 

  

 
 
Tab. 3.3.4. Charakterystyka JCWP o kodzie PLRW2000172727631. 

Jednolita Część  
Wód Powierzchniowych 
(JCWP) 

Europejski kod JCWP PLRW2000172727631 

Nazwa JCWP Pisia Gągolina od źródeł do 
Okrzeszy z Okrzeszą 

Lokalizacja 

Scalona część SW1827 
Region wodny Środkowej Wisły 

Obszar dorzecza 
Kod 2000 
Nazwa obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd RZGW Warszawa 

Ekoregion 
wg Kondrackiego Równiny Centralne 
wg Illiesa Równiny Centralne 
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Typ JWCP potok nizinny piaszczysty 
Status naturalna część 
Ocena stanu zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych niezagrożona 
Derogacje - 
Uzasadnienie derogacji - 

 

Na terenie ww. JCWP (jednolitej części wód powierzchniowych) mając na uwadze informacje zawarte 

w powyższej charakterystyce jednostki, celem środowiskowym jest: 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego do roku 2015. 

 

Dobry stan ekologiczny określony został na podstawie następujących wybranych wskaźników jakości 

biologicznej i fizykochemicznej: 

 

Tab. 3.3.5. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizykochemicznej wód ustalonych 
jako cele środowiskowe dla JCWP o kodzie PLRW2000172727631. 

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość dla dobrego stanu ekologicznego 

Elementy biologiczne 
1 Chlorofil „a” [mg/dm3] 35 
2 Wskaźnik okrzemkowy IO 0,50 
3 Makrofitowy Indeks Rzeczny 35 

Elementy fizyko-chemiczne 
1 Temperatura wody [C] 24 
2 Zawiesina ogólna [mg/dm3] 50 
3 BZT5 [mgO2/dm3] 6 
4 ChZTMn [mgO2/dm3] 12 
5 Azot ogólny [mgN/dm3] 10 
6 Fosfor ogólny [mgP/dm3] 0,4 
7 Siarczany [mgSO4/dm3] 250 
8 Chlorki [mgCl/dm3] 300 

 

 

3.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

 

Budowa geologiczna 
  

Omawiany obszar znajduje się w środkowej części Niecki Brzeźnej zwanej Niecką Warszawską, 

wypełnioną osadami neogenu, paleogenu, i kredy, pod którymi występują skały jury, triasu i permu, 

budujące platformę waryscyjską. Niecka Warszawska obejmuje najgłębszą część Niecki Brzeżnej. 

Miąższość wypełniających ją utworów osiąga w środkowej części ok. 1200 m.  

Budowę geologiczną analizowanego obszaru w formie map, przekrojów, a także opisowo, 

szerzej przedstawiono w Dodatku D.  
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Opis stwierdzonej budowy geologicznej zaczerpnięto z Dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej… autorstwa Kowalowa M., Tańskiego P., Chryściny M., Wasiluka wykonanej w 2015 r. 

przez firmę Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k.  

Autorzy ww. dokumentacji w następujący sposób opisali model budowy geologicznej.  

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu, w rejonie projektowanej Inwestycji, występują 

akumulacyjne warstwy gleby o zróżnicowanej miąższości, wahającej się w przedziale od ok. 0,2 m  

do ok. 0,5 m. Skład ww. warstwy jest zdominowany przez piaski średnie oraz piaski drobne 

próchniczne. Na całym badanym obszarze, poniżej profilu glebowego, występują grunty sypkie o 

genezie fluwioglacjalnej o zróżnicowanym uziarnieniu od piasków pylastych, piasków drobnych do 

żwirów i pospółek ze znaczną zawartością frakcji kamienistej. Grunty tworzą główny kompleks 

przypowierzchniowy na badanym obszarze, ich miąższość waha się w granicach 9,0 - 13,5 m. 

Sporadycznie w obrębie utworów fluwioglacjalnych występują przewarstwienia osadów lodowcowych 

o składzie pyłów, glin pylastych oraz glin piaszczystych.  

Poniżej spągu osadów wodnolodowcowych występują na całym badanym obszarze grunty  

o genezie lodowcowej związane ze zlodowaceniem środkowopolskim. Reprezentowane są przez gliny 

piaszczyste, często z domieszkami żwiru oraz kamieni, gliny, sporadycznie gliny pylaste oraz pyły. 

Utwory lodowcowe na głębokości 12,0 – 15,0 m p.p.t. na znacznej części obszaru rozcięte są warstwą 

nawodnionych osadów piaszczysto-żwirowych tworzących warstwy o miąższości dochodzącej do 5 m. 

Poniżej występują już ciągłe pakiety glin o sporadycznych przewarstwieniach klastycznych osadów 

wodnolodowcowych.  

 

W trakcie wykonywania robót wiertniczych utworów plejstoceńskich nie przewiercono do głębokości 

30,0 m p.p.t. 

 

W ramach badań własnych wykonano badania jakości gruntów zalegających na głębokości poniżej 1,5 

m p.p.t. Raport z przeprowadzonych badań stanowi treść zał. 5.2 w Dodatku E, natomiast zestawienie 

wyników pomiarów przedstawia poniższa tabela. Z przeprowadzonych badań wynika, że występujące 

na analizowanym terenie grunty w zakresie przeprowadzonych analiz nie są zanieczyszczone (dotyczy 

miejsc poboru próbek). Otrzymane stężenia wskaźników zanieczyszczeń niemal w całości kwalifikują 

badane grunty do grupy A, tj. grunty spełniającej standardy dla obszarów będących pod ochroną 

prawną.   
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Tab. 3.4.1. Wyniki badań jakości ziemi (gruntów zalegających poniżej 1,5 m p.p.t.) z interpretacją [mg/kg 
s.m.]. 

 B24B 
WDS  

A B C 
Arsen 2,88 20 20 60 
Bar 24,9 200 250 1000 
Kadm <0,25 1 5 15 
Kobalt 3,11 20 30 200 
Chrom 9,3 50 150 500 
Miedź <2 30 100 600 
Molibden <1 10 10 250 
Nikiel 5,65 35 50 300 
Ołów 4,89 50 100 600 
Cyna <1 20 30 350 
Cynk 11,6 100 350 1000 
Rtęć 0,0094 0,5 3 30 
Benzen <0,01 0,05 0,2 100 
Etylobenzen <0,01 0,05 1 200 
Toluen <0,01 0,05 1 200 
Styren <0,01 0,1 1 60 
m-, p-, o-ksylen <0,03 0,05 1 100 
Suma wykrytych BTEX <0,07 0,1 1 200 
Naftalen <0,005 0,1 5 50 
Fenantren <0,005 0,1 5 50 
Antracen <0,005 0,1 5 50 
Fluoranten <0,005 0,1 5 50 
Chryzen <0,005 0,1 5 50 
Benzo(a)antracen <0,005 0,1 5 50 
Benzo(a)piren <0,005 0,02 5 50 
Benzo(a)fluoranten <0,005 0,1 5 50 
Benzo(g,h,i)perylen <0,005 0,1 10 50 
Suma wykrytych WWA <0,0085 1 20 20 
Benzyny suma (C6-C12) <0,8 1 5 500 
Olej mineralny (C12-C35) <6 30 200 3000 
alfa-HCH <0,001 0,0025 0,025 0,25 
beta-HCH <0,001 0,001 0,01 0,1 
gama-HCH <0,001 5 ∙ 10-6 0,0005 0,005 
Aldryna <0,001 0,0025 0,025 0,25 
Diledryna <0,001 0,0005 0,005 0,5 
Endryna <0,001 0,001 0,01 0,1 
DDT/DDE/DDD <0,001 0,0025 0,025 0,25 
Ocena próbki dla grupy A +    
Ocena próbki dla grupy B +    
Ocena próbki dla grupy C +    
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Warunki hydrogeologiczne 
 

Szczegółowy opis warunków hydrogeologicznych przedstawiono w Dodatku D i E. Poniżej 

przedstawia się ich syntetyczny opis. 

Wykonana dla potrzeb realizacji inwestycji dokumentacja geologiczno-inżynierska wskazuje, 

że na analizowanym terenie do głębokości 30 m występuje jedna warstwa wodonośna. 

Pierwsza warstwa wodonośna występuje na całym badanym obszarze w postaci swobodnego 

oraz napiętego zwierciadła wody gruntowej. 

Swobodne zwierciadło wód gruntowych występuje w obrębie utworów fluwioglacjalnych 

rozprzestrzenionych na całym obszarze badań na głębokościach od około 7,5 m do  

8,6 m p.p.t.(odpowiada to rzędnym około 155,6 m do 157,8 m n.p.m.). 

Zwierciadło wód gruntowych wykształcone jest w postaci warstw miąższości dochodzącej do 

5,0 m, jak również drobniejszych soczewek i przewarstwień zalegających w obrębie utworów 

glacjalnych. Zwierciadło o charakterze napiętym zostało nawiercone w obrębie tych utworów na 

głębokości 11,8 - 18,0 m p.p.t. stabilizując się zgodnie z rzędną  swobodnego ZWG. 

W trakcie zrealizowanych prac geologicznych, dodatkowo, (i tylko w pełni lokalnie) w rejonie 

otworu B1 stwierdzono wodę gruntową na głębokości 2,7 m p.p.t. na rzędnej 162,4 m n.p.m. Warstwa 

ta wykształcona jest w postaci soczewki i tworzy tzw. wodę zawieszoną nad warstwą utworów słabo 

przepuszczalnych - glin pylastych. Miąższość nawodnionej  warstwy nie przekraczała w momencie 

badań 1,0 m i jest ona uzależniona od amplitudy opadów atmosferycznych. Jest to warstwa o zasięgu 

w pełni lokalnym. 

W trakcie badań własnych, dla potrzeb przedłożonej pracy dokonano pomiarów stanów wód 

podziemnych. Zestawienie archiwalnych i aktualnych pomiarów wód podziemnych przedstawiono w 

tab. 3.4.2. 

 
Tab. 3.4.2. Zestawienie pomiarów stanów wód podziemnych. 

Punkt pomiaru 
Pomiar GCO Pomiar AQUAGEO  

w dn. 12.08.2015 r. Zmiana poziomu 

[m p.p.k.]1 [m n.p.m.] [m p.p.k.]1 [m n.p.m.] [m] 
GWM1 7,8 157,78 9,31 155,32 1,51 
GWM2 8,3 156,08 9,97 154,51 1,67 
GWM3 7,4 155,62 8,80 154,42 1,40 

 

Z powyższej tabeli wynika, że w wyniku przedłużającego się okresu bezopadowego stan wód 

podziemnych obniżył się aż o 1,40 - 1,67 m. 
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Jakość wód podziemnych 

W ramach zrealizowanych badań sozologicznych wykonano badania jakości pierwszego 

zwierciadła wód podziemnych. Wykonano badania polowe in situ oraz pobrano próbki do badań 

laboratoryjnych. Wyniki wraz z interpretacją przedstawiono w poniższych tabelach. Lokalizację 

piezometrów przedstawiono na zał. 2 w Dodatku E. 

 
Tab. 3.4.3. Klasyfikacja jakościowa wód I warstwy wodonośnej – badania polowe. 
Punkt poboru próbki PEW1 Temperatura pH Eh 

[S/cm] [C] [-] [mV] 
GWM1 370 13,3 7,21 34 
GWM2 340 13,3 7,17 35 
GWM3 330 13,3 7,12 40 
Zbiornik wodny (WP) 240 25,0 7,94 -21 

1 – przewodnictwo elektryczne właściwe,  oznaczenie klas: 

 - V klasa  - IV klasa  - III klasa  - II klasa  - I klasa 

 

Analiza tab. 3.4.3. wskazuje, że wody podziemne w zakresie przebadanych parametrów: 

- charakteryzują się I-III klasą jakości, 

- i występują w dobrym stanie chemicznym. 

 

 Wyniki badań laboratoryjnych, wraz z interpretacją zestawiono w poniższej tabeli. 

 
Tab. 3.4.4. Klasyfikacja jakościowa wód I warstwy wodonośnej – badania laboratoryjne. 
Parametr Jednostka GWM1 GWM2 GWM3 
odczyn [-] 7,6 7,6 7,6 
PEW1 [S/cm] 363 331 333 
chlorki [mg/dm3] 3,27 4,96 4,97 
azotany [mg/dm3] 1,41 6,26 6,57 
siarczany [mg/dm3] 19 32,4 32,7 
azotyny [mg/dm3] <0,02 <0,02 <0,02 
fosforany [mg/dm3] 0,249 0,345 0,31 
wodorowęglany [mg/dm3] 254 192 205 
rtęć [mg/dm3] <0,0001 <0,0001 <0,0001 
arsen [mg/dm3] 0,00528 0,0101 0,00813 
bar [mg/dm3] 0,0336 0,0398 0,0391 
wapń [mg/dm3] 66,9 57,9 58,6 
kadm [mg/dm3] <0,0005 <0,0005 <0,0005 
kobalt [mg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 
chrom [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 
miedź [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 
żelazo [mg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 
potas [mg/dm3] 1,15 4,24 3,95 
magnez [mg/dm3] 8,20 7,98 7,47 
mangan [mg/dm3] 0,0401 1,93 1,80 
molibden [mg/dm3] <0,002 0,00284 0,00282 
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sód [mg/dm3] 4,94 6,00 5,76 
nikiel [mg/dm3] <0,002 0,003 0,00309 
ołów [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 
cyna [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 
cynk [mg/dm3] <0,02 <0,02 <0,02 
BTX [mg/dm3] <0,0035 <0,0035 <0,0035 
WWA [mg/dm3] <0,00008 <0,00008 <0,00008 
SR (C6 – C35)2 [mg/dm3] <0,066 <0,070 <0,072 
ocena stanu chemicznego dobry dobry dobry 
1 – przewodnictwo elektryczne właściwe, 2 – substancje ropopochodne,  oznaczenie klas: 

 - V klasa  - IV klasa  - III klasa  - II klasa  - I klasa 

 

 Analiza tab. 3.4.4. wskazuje, że wody podziemne w zakresie przebadanych parametrów: 

- charakteryzują się I-II klasą jakości, 

- i występują w dobrym stanie chemicznym. 

Stwierdzone stężenia manganu na poziomie V klasy jakości wód podziemnych są w pełni naturalnymi, 

regionalnymi cechami badanej warstwy wodonośnej. 

 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły analizowany teren 

został scharakteryzowany w następujący sposób – tab. 3.4.5. 

 

Tab. 3.4.5. Charakterystyka JCWPd 
Jednolita Część  
Wód Podziemnych 
(JCWPd) 

Europejski kod JCWPd PLGW230081 

Nazwa JCWPd 81 

Lokalizacja 

Region wodny Środkowej Wisły 
Obszar 
dorzecza 

Kod 2000 
Nazwa obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd RZGW Warszawa 
Ekoregion Równiny Centralne 

Ocena stanu 
Ilościowego Dobry 
Chemicznego Dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych Niezagrożona 
Derogacje - 
Uzasadnienie derogacji - 

 

Dla wód podziemnych przewidziano następujące główne cele środowiskowe: 

 

1) zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

2) zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej), 

3) zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
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4) wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

 

Na terenie ww. JCWPd mając na uwadze informacje zawarte w powyższej charakterystyce 

jednostki celem środowiskowym jest: 

 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. 

 

Omawiając wody podziemne na analizowanym terenie, należy stwierdzić, że projektowana inwestycja 

położona jest na terenie głównego zbiornika wód podziemnych w utworach trzecirzędowych - GZWP 

nr 215. Zbiornik GZWP nr 215 nie posiada zatwierdzonej wielkoobszarowej dokumentacji 

hydrogeologicznej.  

 

Bardziej szczegółowe informacje o warunkach hydrogeologicznych zamieszczono w Dodatku D i E. 

 

3.5. Pokrywa glebowa 

 

Pokrywę glebową analizowanego obszaru scharakteryzowano w oparciu o dostępne materiały 

kartograficzne, tj. mapę sytuacyjno- wysokościową w skali 1 : 1 000, oraz mapę glebową w skali 1 : 

300 000. 

Klasyfikacja genetyczna 

Na podstawie Mapy Gleb Polski, skala 1 : 300 000, arkusz C4 Warszawa wykonanej przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa można stwierdzić, że na analizowanym terenie 

występują gleby bielicowe. Są one wytworzone z piasków (słabo gliniastych) i glin/piasków 

naglinowych (lekkich i średnich). Należy tu podkreślić, że zastosowany na ww. mapie podział 

genetyczny gleb obecnie jest zmieniony. 

 

Klasyfikacja bonitacyjna 

Na podstawie przekazanej przez Inwestora mapy sytuacyjno-wysokościowej należy stwierdzić, 

że na analizowanym terenie występują gleby zaliczone do trzech klas: IVb, V i VI. Największe 

powierzchnie w północnej i centralnej części terenu zajmują gleby zaliczone do niskiej V i VI klasy 

bonitacyjnej. Nieco lepsze gleby z klasy IVb zajmują niewielkie powierzchnie w południowej części 

terenu. Brak jest na analizowanym terenie chronionych gleb należących do klas I - III. 
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Na analizowanym terenie występują gleby w których występuje naturalny proces 

glebotwórczy. Potwierdzają wykonane przez AQUAGEO badania jakościowe, które generalnie nie 

dokumentują występowania zanieczyszczeń gleb.  

Lokalizację punktów poboru próbek gleb przedstawiono w zał. 2. w Dodatku E. Wyniki tych 

badań z interpretacją przedstawia poniższa tabela. 

 

Tab. 3.5.1. Wyniki badań jakości gleb i ziemi z interpretacją [mg/kg s.m.]. 

 B3A B16A B21A B24A 
WDS  

A B C 
Arsen 2,91 2,52 2,48 3,78 20 20 60 
Bar 61,9 36,4 38,2 59,1 200 250 1000 
Kadm <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 1 5 15 
Kobalt 4,4 3,37 4,78 5,75 20 30 200 
Chrom 26,5 7,49 17,4 28 50 150 500 
Miedź 5,55 2,77 3,84 9,18 30 100 600 
Molibden <1 <1 <1 <1 10 10 250 
Nikiel 10,7 6,33 9,32 14,1 35 50 300 
Ołów 8,21 6,24 7,36 10,2 50 100 600 
Cyna <1 <1 <1 <1 20 30 350 
Cynk 24,3 16,4 25,6 30,9 100 350 1000 
Rtęć 0,0135 0,0092 0,0101 0,0204 0,5 3 30 
Benzen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,2 100 
Etylobenzen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 1 200 
Toluen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 1 200 
Styren <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 1 60 
m-, p-, o-ksylen <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 1 100 
Suma wykrytych BTEX <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 0,1 1 200 
Naftalen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Fenantren <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Antracen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Fluoranten <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Chryzen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Benzo(a)antracen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Benzo(a)piren <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 5 50 
Benzo(a)fluoranten <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 5 50 
Benzo(g,h,i)perylen <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 10 50 
Suma wykrytych WWA <0,085 <0,085 <0,085 <0,085 1 20 20 
Benzyny suma (C6-C12) <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 1 5 500 
Olej mineralny (C12-C35) <6 <6 <6 <6 30 200 3000 
alfa-HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0025 0,025 0,25 
beta-HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,01 0,1 
gama-HCH <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 5 ∙ 10-6 0,0005 0,005 
Aldryna <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0025 0,025 0,25 
Diledryna <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0005 0,005 0,5 
Endryna <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,01 0,1 
DDT/DDE/DDD <0,001 <0,001 <0,00821 <0,001 0,0025 0,025 0,25 
Ocena próbki dla grupy A + + - +    
Ocena próbki dla grupy B + + + +    
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Ocena próbki dla grupy C + + + +    
+  grunty niezanieczyszczone, -  grunty zanieczyszczone, WDS – wartości dopuszczalne stężeń, n.o. – nie oznaczono. 
 

Analiza tab. 3.5.1. wskazuje, że w zakresie przebadanych parametrów zarówno gleby jak i niżej 

leżące grunty (ziemia): 

- nie są generalnie zanieczyszczone, tylko w jednej próbce stwierdzono podwyższoną w stosunku do 

gruntów grupy A zawartość pestycydów, 

- i spełniają wszelkie standardy jakościowe dla gruntów z grupy B i C. 

 

3.6. Warunki klimatyczne 

 

Podstawowe charakterystyki klimatyczne przedstawiają się następująco.  

Średnia roczna temperatura wynosi 7-8oC. Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca 

(stycznia) wynosi -3,5oC, natomiast najcieplejszego (lipca) 17-18oC.  

 
Tab. 3.6.1. Średnie kwartalne i roczna suma opadów o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się 
[mm]. 

p [%] zima (XII-II) wiosna (III-V) lato (VI-VIII) jesień (IX-XI) Rok 
10 130 200 350 200 700 
50 100 110 220 120 550 
90 60 70 140 70 420 
 

Wiatry, przeważają wyraźnie z kierunku zachodniego i południowego. Najrzadziej występują 

wiatry z kierunku północnego.  

 

Tab. 3.6.2. Częstość wiatrów z poszczególnych sektorów [%]. 

 

Poniżej przedstawiono średnią liczbę dni z wiatrami silnymi i słabymi. 

 

Tab. 3.6.3. Średnia roczna liczna dni z wiatrem o różnej prędkości. 
Parametry wiatru Średnia liczba dni 
Wiatr bardzo silny o prędkości powyżej 15 m/s 3 
Wiatr silny o prędkości powyżej 10 m/s 35 
Cisza lub wiatr słaby o prędkości poniżej 2 m/s 40 

 

Okres Północny N Wschodni E Południowy S Zachodni W 

Półrocze zimowe (XI-IV) 15 22 24 30 
Półrocze letnie (V-X) 17 18 20 36 
Rok (XI-X) 16 20 22 33 
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Stan jakości powietrza na analizowanym terenie w oparciu o dane WIOŚ przedstawiono w 

poniższej tabeli jako tło, dla porównania zestawiono również wartości dopuszczalne. 

 

Tab. 3.6.4. Parametry określające jakość powietrza z dopuszczalnymi wartościami [g/m3]. 

Parametr jakościowy Tło 
Dopuszczalne stężenie  

średnioroczne godzinowe 
Dwutlenek azotu 12 40 2001 
Dwutlenek siarki 5 20 3502 
Benzen 1 5 301 
Tlenek węgla 300 - 300001 
Pył zawieszony PM10 20 40 2801 
Pył zawieszony PM2.5 16 20 od  01.01.2020. 2801 
Ołów 0,05 0,5 51 

1) percentyl 99,8   2) percentyl 99,726 

 

3.7. Klimat akustyczny 

 

Opiniowany teren znajduję się przy drogach gminnych o małym nasileniu komunikacyjnym, 

wskutek czego na analizowanym terenie nie występuje podwyższony poziom hałasu. Pewne tło 

akustyczne stanowi występująca w sąsiedztwie kopalnia kruszyw. 

 

3.8. Flora i fauna 

 
Szata roślinna 

Zbiorowiska roślinne 

Na podstawie badań fitosocjologicznych wykazano, że na terenie działek ewidencyjnych 

przeznaczonych na budowę Parku Wodnego, szata roślinna ma charakter antropogeniczno-

seminaturalny i cechuje się relatywnie bardzo niskim stopniem naturalności. Dominuje tu roślinność 

charakterystyczna dla różnych stadiów sukcesyjnych na gruntach porolnych. Wczesne reprezentują 

murawy napiaskowe, których nie należy utożsamiać z siedliskiem przyrodniczym 6120, na których 

rosną obficie: jastrzębiec kosmaczek Hieraciumpilosella, szczaw polny Rumexacetosella, gęsiówka 

piaskowa Cardaminopsisarenosai, rogownica polna Cerastiumarvense. Późniejsze stadia tworzy 

roślinność drzewiasta, głównie sosna zwyczajna Pinus sylvestris i brzoza brodawkowata Betula pendula 

oraz bliżej nieokreślone pod względem fitosocjologicznym fitocenozy trawiaste, w których dominują: 

mietlica pospolita Agrostiscapillaris, wyczyniec łąkowy Alopecuruspratensis, stokłosa dachowa 

Bromustectorum, kupkówka pospolita Dactylisglomerata, wiechlina łąkowa Poapratensisi trzcinnik 

piaskowy Calamagrostisepigejos. 
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Mozaikę roślinności dopełnia wtórne trawiaste zbiorowisko dywanowe Lolio-Polygonetumarenastri. 

Fizjonomię zbiorowisku nadają gatunki charakterystyczne, odporne na wydeptywanie, m.in.: życica 

trwała Loliumperenne, wiechlina roczna Poaannua i tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris. W 

miejscach bardziej użyźnionych, zwłaszcza w sąsiedztwie wyrobiska kruszywa „Budokrusz” Sp. z o. o., 

występują wybitnie nitrofilne i ciepłolubne zbiorowiska pyleńca pospolitego Berteroetumincanae oraz 

powoju polnego i perzu Convolvuloarvensis-Agropyretumrepentis. Mozaikę roślinności dopełniają 

liczne płaty nawłoci późnej Solidagogigantea.  

 

Świat zwierząt 

Ssaki 

Na terenie planowanej inwestycji na podstawie tropów, śladów bytowania orz obserwacji 

bezpośrednich stwierdzono jako pewne czasowe lub stałe przebywanie 5 dziko żyjących gatunków 

ssaków: sarny Capreoluscapreolus, dzika Sus crofa, zająca Lepuseuropaeus, lisa Vulpexvulpex oraz 

chronionego częściowo kreta Talpaeuropaea. Z pewnością, biorąc pod uwagę charakter terenu nie jest 

to lista zamknięta. Należy spodziewać się tu obecności pospolitych przedstawicieli myszowatych 

Muridae, chronionych częściowo - ryjówki aksamitnej Sorexaraneus, jeża Erinaceusroumanicus i łasicy 

Mustelanivalis. 

 

Ptaki 

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jego najbliższym sąsiedztwie (około 100 m), ze 

względu na charakter siedlisk do odbywających lęgi gatunków ptaków (pogrubiono gatunki z Załącznika 

I Dyrektywy Ptasiej) należą: 

 skowronek Alaudaarvensis 

 lerka Lullulaarborea 

 świergotek polny Anthuscampestris 

 świergotek łąkowy Anthuspratensis 

 pliszka siwa Motacilla alba 

 pliszka żółta Motacillaflava 

 białożytkaOenantheoenanthe 

 pokląskwa Saxicolarubetra 

 śpiewak Turdusphilomelos 

 kapturka Sylvia atricapilla 

 cierniówka Sylvia communis 
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 piegża Sylvia curruca 

 łozówka Acrocephalus palustris 

 pierwiosnek Phylloscopuscollybita 

 bogatka Parus major 

 modraszkaCyanistescaeruleus 

 gąsiorekLaniuscollurio 

 makolągwa Cardueliscannabina 

 trznadel Emberizacitrinella 

 

Płazy i gady 

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono dwa gatunki płazów – żabę trawną Rana 

temporaria i ropuchę szarą Bufo bufo oraz gada - jaszczurkę zwinkę Lacertaagilis. Wszystkie 

wymienione gatunki zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.  w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt objęte są ochroną częściowa. Omawiany teren nie posiada 

zbiorników wodnych, w których płazy mogłyby odbywać gody, składać skrzek i przechodzić stadium 

kijanki. Oba gatunki pojawiają się tu podczas poszukiwania pokarmu. W przypadku zwinki należy 

złożyć, że gad ten tworzy populację, która przechodzi na tym terenie pełen  cykl rozwojowy.  

 

Owady  

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych prawem krajowym i unijnym 

przedstawicieli ważek Odonata, motyli dziennych Rhopaloceraoraz chrząszczy Coleoptera. Teren ten 

nie przedstawia większej wartości entomologicznej. Nie można wykluczyć przedstawicieli rzędu 

błonkoskrzydłe Hymenoptera z rodzaju trzmiel Bombus sp. chociaż nie wykryto gniazd tych owadów. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż teren ten zasiedla najpospolitszy na terenie 

Mazowsza i kraju trzmiel kamiennik Bombus lapidarius. Założenie takie wynika również z faktu, iż 100% 

determinacja do gatunku zwykle wymaga odłowienia osobnika i jego uśmiercenia. 

 

Problematyka przyrodnicza została scharakteryzowana także w Dodatku C. 

 

3.9. Tereny chronione i cenne krajobrazowo 

 

Obiekty i obszary chronione występujące w rejonie projektowanego parku wodnego przedstawiono na 

zał. 12. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa Parku Wodnego Water World of Poland w miejscowości Wręcza … 

 
 
 

52 
AQUAGEOMF 05-090 Raszyn-Falenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) 720 54 26 i 720 80 90, tel. kom. 0602 766 884 

 

3.9.1. Parki narodowe 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami parków narodowych. Najbliższy park 

narodowy to znajdujący się w odległości ok. 30 km w kierunku północnym Kampinoski Park Narodowy 

(otulina parku ok. 28 km). 

  

3.9.2. Rezerwaty przyrody 

Planowana inwestycja położona jest poza granicami rezerwatów przyrody. Najbliższy rezerwat 

Dąbrowa Radziejowska znajduje się w odległości ok. 6 km w kierunku północno-wschodnim. 

 

3.9.3. Parki krajobrazowe 

Analizowane przedsięwzięcie położone będzie poza granicami parków krajobrazowych. 

Najbliższy, Bolimowski Park Krajobrazowy położony jest ok. 3,6 km w kierunku wschodnim. 

 

3.9.4. Obszary chronionego krajobrazu 

Analizowane przedsięwzięcie położone będzie poza granicami obszarów chronionego 

krajobrazu. Najbliżej położony Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki Obszar 

Chronionego Krajobrazu znajduje się ok. 2,3 km w kierunku północno-wschodnim. 

 

3.9.5. Obszary NATURA 2000 

Park wodny Water Word of Poland położony będzie poza granicami obszarów NATURA 2000. 

Najbliższy Obszar NATURA 2000 – Łąki Żukowskie znajduje się ok. 3,3 km w kierunku zachodnim (tzw. 

obszar siedliskowy - oznaczenie  PLH140053). 

 

3.9.6. Pomniki przyrody 

Na analizowanym terenie brak jest pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Najbliższy 

pomnik przyrody: 

- ożywionej to lipa drobnolistna znajdująca się w odległości ok. 4,2 km w kierunku południowo-

wschodnim (na terenie cmentarza w Mszczonowie), 

- nieożywionej to Głaz Mszczonowski (piaskowiec z wygładami lodowcowymi) znajdujący się w 

odległości ok. 7,8 km w kierunku południowym. 
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3.9.7. Stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne 

Na analizowanym terenie brak jest stanowisk dokumentacyjnych oraz użytków ekologicznych. 

Najbliższy użytek ekologiczny to Puszcza Mariańska położony ok. 4,7 km w kierunku zachodnim. 

 

3.9.8. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Przedmiotowa inwestycja będzie położona poza granicami zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych. Najbliższy – Wydmy Międzyborowskie położony jest w odległości ok. 8,3 km w 

kierunku północno-wschodnim. 

 

3.9.9. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Na analizowanym terenie brak jest gatunków roślin objętych ochroną prawną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U., nr 0, poz. 1409). Brak jest także: 

 gatunków zagrożonych według publikowanych krajowych czerwonych list gatunków roślin 

zagrożonych,  

 oraz gatunków będących przedmiotem ochrony wg przepisów UE (według Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej). 

 

Stwierdzono natomiast występowanie następujących zwierząt będących pod ochroną prawną: 

1. 5 gatunków ssaków: tj.: 

a) sarny Capreoluscapreolus, dzika Sus crofa, zająca Lepuseuropaeus, lisa Vulpexvulpex 

b) kreta (ochrona częściowa), 

c) 4 gatunki inne tj.: sarny Capreoluscapreolus, dzika Sus crofa, zająca Lepuseuropaeus, 

lisa Vulpexvulpex 

oraz prawdopodobnie: ryjówki aksamitnej Sorexaraneus, jeża Erinaceusroumanicus i łasicy 

Mustelanivalis; 

2. 19 gatunków ptaków tj.: skowronek Alaudaarvensis, świergotek łąkowy Anthuspratensis, pliszka 

siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacillaflava, białożytkaOenantheoenanthe, pokląskwa 

Saxicolarubetra, śpiewak Turdusphilomelos, kapturka Sylvia atricapilla, cierniówka Sylvia 

communis, piegża Sylvia curruca, łozówka Acrocephalus palustris, pierwiosnek 

Phylloscopuscollybita, bogatka Parus major, modraszkaCyanistescaeruleus, makolągwa 

Cardueliscannabina, trznadel Emberizacitrinella, oraz gatunki które dodatkowo wymieniono w 
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Załączniku I Dyrektywy Ptasiej:  lerka Lullulaarborea, świergotek polny Anthuscampestris, gąsiorek 

Laniuscollurio. 

3. 2 gatunki płazów i gatunek płazów, tj.: żabę trawną Rana temporaria, ropuchę szarą Bufo bufo oraz 

gada - jaszczurkę zwinkę Lacertaagilis.; 

4. 1 gatunku owadów, tj. trzmiela kamiennika (ochrona częściowa). 

 

3.9.10. Inne 

Przedmiotowa inwestycja leży na terenie zbiorników wód podziemnych w utworach 

trzeciorzędowych - Główny Zbiornik Wód Podziemnych 215 – Subniecka Warszawska (część centralna 

2151). 

 

3.10. Obiekty zabytkowe 

 

3.10.1. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków 

 
Na terenie przyszłej Inwestycji nie występują zabytki kultury materialnej wpisane do ewidencji 

zabytków. Występują one jednak stosunkowo licznie na terenie Gminy Mszczonów, która posiada 

stosunkową bogatą przeszłość historyczną. Zestawienie najbliżej położonych obiektów przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

 

Tab. 3.10.1.1. Zestawienie wybranych zabytków w rejonie parku wodnego 

L.p. Rodzaj zabytku Adres 

1. Cmentarz rzymsko-katolicki sprzed 1896 r Mszczonów, ul. Dworcowa 
2. Chałupa z I ćw. XX w. Mszczonów, ul. Grójecka 55 A 
3. Dom jednorodzinny z III ćw. XIX w. Mszczonów, ul. Grójecka 56 
4. Cmentarz przykościelny z XIII w. Mszczonów, ul. Kościelna 
5. Cmentarz rzymsko-katolicki sprzed 1896 r. Mszczonów, ul. Maklakiewicza 
6. Cmentarz żydowski z XVIII w. Mszczonów, ul. Poniatowskiego (d. Marchlewskiego) 
7. Dom jednorodzinny z poł. XVIII w. Mszczonów, ul. Zarzeczna 6 

8. Kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela  
1862-65 Mszczonów, ul. Żyrardowska 

9. Willa z II poł. XIX w. Mszczonów, ul. Żyrardowska 22 
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3.10.2. Stanowiska archeologiczne 

Na analizowanym terenie brak jest stanowisk archeologicznych. Najbliższe stanowisko archeologiczne 

znajduje się w odległości ok. 1,2 km w kierunku południowo-wschodnim w Świnicach (znalezisko z 

epoki mezolitu/brązu i ślady osadnictwa z czasu neolitu). 
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4. Opis wariantów 

 

Analiza wariantowa jest niezwykle istotnym etapem raportu oddziaływania inwestycji na 

środowisko. W ujęciu prawnym liczba wariantów nie jest prawnie sprecyzowana – przyjmuje się, że 

powinny być przynajmniej dwa lub więcej wariantów realizacyjnych. 

W analizowanym przypadku rozpatrywane są cztery warianty (w zakresie zgodnym z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego): 

• wariant tzw. „0” polega na zaniechaniu, tj. odstąpieniu od realizacji inwestycji – w 

przedmiotowym przypadku wariant „0” ma z pewnością  charakter „nie docelowy”, gdyż na 

terenie przeznaczonym znajdowały się wcześniej pola orane, a w chwili obecnej są to de facto 

nieużytki; 

• wariant proponowany przez wnioskodawcę - zwany wariantem realizacyjnym; 

• racjonalny wariant alternatywny, 

• wariant najkorzystniejszy dla środowiska – który dla przedmiotowej inwestycji jest 

utożsamiany z wariantem proponowanym przez wnioskodawcę. 

 

4.1. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia 

Brak realizacji budowy AQUAPARKU spowoduje utrzymanie obecnego stanu użytkowania terenu, czyli 

zachowanie nieużytków „czekających” na inne propozycje inwestycyjne. W chwili obecnej jest 

oczywistym, że przy braku jakiegokolwiek użytkowania terenu, nastąpi zachownie wszystkich 

komponentów środowiskowych. Stan jakości gruntów można uznać za zadowalający – w 

zrealizowanych na etapie przed-inwestycyjnym badaniach sozologicznych nie stwierdzono żadnych 

zanieczyszczeń w stosunku do wartości granicznych dla grupy B, tj. terenów rolnych. Wartości 

graniczne dla terenów przemysłowych a nawet rolnych  w żadnym z analizowanych przypadków (tj. 

próbek) nie zostały przekroczone. W odniesieniu do wód jest oczywistym, że naturalne właściwości 

retencyjne terenu zostaną zastąpione retencją sztuczną opartą na zbiornikach retencyjnych i 

odprowadzeniem wody do gruntu (tj. sąsiadującego z inwestycją wyrobiska poeksploatacyjnego).  

Wariant „0” byłby niekorzystny z punktu widzenia interesu społecznego. To nowo planowany 

obiekt będzie kreował nowe miejsca pracy, rozszerzy ofertę aktywnego wypoczynku i poprzez wpływy 

z podatków z pewnością przyczyni się do wzrostu przychodów będą mogły być przeznaczone na 

różnorakie  cele społeczne. Wariant ‘0” byłby też niekorzystny z punktu widzenia inwestora, który 

zakupił działki w celu prowadzenia na nich wnioskowanej działalności. a także z punktu widzenia 
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zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na analizowanym terenie 

przewiduje tereny rozrywki, usługi grupy I, parku naukowo-technologicznego, parku wodnego. 

 

4.2. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę tj. wariant realizacyjny stanowi zasadniczą treść 

przedłożonego raportu OOŚ. Nie ma zatem potrzeby dodatkowo „przybliżać” go w ramach tego 

rozdziału. Należy podkreślić, że w ramach prac analitycznych nad zagadnieniem wariant ten uznano 

także za najbardziej korzystny dla środowiska. Oczywiście szersze dyskusje nad środowiskową 

wyższością tego wariantu nad wariantem „0” z oczywistych względów byłyby nieracjonalne, niemniej 

jednak należy pamiętać o korzyściach (głównie finansowo-społecznych), jakie niesie ze sobą realizacja 

takiego obiektu. 

Natomiast istnieje pełna możliwość analizy porównawczej dwóch zasadniczych potencjalnych 

wariantów realizacyjnych: 

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę; 

- wariantu alternatywnego. 

Charakterystyka ta została przeprowadzona w ramach rozdziału 4.3. Wariant realizacyjny zobrazowano 

na załączniku 5.1. 

 

4.3. Racjonalny wariant alternatywny 

Na załączniku 5.1. zobrazowano wariant proponowany przez wnioskodawcę (realizacyjny), natomiast 

na załączniku 5.2 zobrazowano racjonalny wariant alternatywny. W obu wariantach projektanci oraz 

inwestor dążą do możliwie pełnego i racjonalnego wykorzystania stojącego do dyspozycji terenu a 

naczelnym celem jest stworzenie najbardziej funkcjonalnego obiektu zgodnego z MPZP. Jednak 

dokładna i wnikliwa analiza wariantów wskazuje na niezwykle istotne różnice projektowe, które będą 

szczególnie istotne na etapie eksploatacji obiektu. 

W odniesieniu do wariantu alternatywnego wariant realizacyjny posiada: 

•  zdecydowanie inną lokalizację  bryły głównego budynku (obiektu basenowego) – obiekt ten 

został przesunięty w kierunku centralnej części terenu, przez co w mniejszym stopniu może 

oddziaływać na tereny zewnętrzne. Dodatkowo wielostanowiskowa stacja byłaby 

zlokalizowana przy głównym  wjeździe na teren AQUAPARKU; 

• wariant alternatywny zakłada budowę wewnętrznej i nieuciążliwej stacji paliw tylko dla 

klientów odwiedzających obiekt (z której będą mogli korzystać tylko klienci parku)               
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wariant realizacyjny nie będzie charakteryzował się wszelkimi typowymi dla takiej instalacji 

uciążliwościami środowiskowymi; 

• inna forma emisji i niewątpliwie wyższa emisja do atmosfery wynikająca z przewagi 

wykorzystywania oleju napędowego jako podstawowego środka opalającego piece grzewcze; 

• zmiana lokalizacji obiektu powoduje odsunięcie od terenów chronionych akustycznie, w głąb 

terenów parkingowych obiektu. To przełoży się na mniejsza uciążliwość akustyczną obiektu; 

• zmiana kształtu, a przede wszystkim zmiana przeznaczenia parkingu położonego we 

wschodniej części terenu. Początkowo, tj. na etapie racjonalnego wariantu alternatywnego, 

parking ten był przeznaczony dla gości – klientów AQUAPARKU, a w wariancie proponowanym 

ostatecznie przez wnioskodawcę parking ten przejął rolę parkingu dla pracowników obiektu. 

Przyjmuje się, ze rotacja na miejscach dla klientów może wynosić nawet 3,5 na dobę, a rotacja 

na miejscu pracowniczym wynosi zaledwie 1–1,5 na dobę. To oznacza ewidentną redukcję 

wszelkich uciążliwości akustycznych oraz emisji atmosferycznych generowanych w odniesieniu 

do terenów chronionych akustycznie.  

   

Oznacza to, że wariant alternatywny posiada szereg istotnych różnic w stosunku do wariantu 

realizacyjnego. Są to różnice wynikające z: 

• założeń projektowo-funkcjonalnych – wariantowo w ramach stacji paliw zakładano także 

budowę myjni pojazdów dla klientów obiektu; 

• założeń lokalizacyjno-użytkowych – zmiana lokalizacji głównej bryły budynku- tj. jej 

przesunięcie o ok. 65 metrów na wschód. To będzie docelowo skutkować wyraźną redukcją 

oddziaływań środowiskowych; 

• założeń redukcji emisji – przyjęcie nowych założeń realizacyjnych w stosunku do wariantu 

alternatywnego w zakresie ogrzewania będzie przekładać się na ewidentną redukcję 

oddziaływania na lokalną atmosferę; 

• zdecydowanie mniejsze zagrożenia oddziaływania na lokalny ośrodek wodno-gruntowy. 

Uzasadnienie wybranego wariantu stanowi treść rozdziału 4.5. 

 

4.4. Problematyka wariantowania inwestycji w dotychczasowym trybie 
postępowania środowiskowego 

Już na wstępie należy podkreślić, że realizacja raportu OOŚ nie wynika z aktów wykonawczych (tj. 

rozporządzeń), lecz tylko i wyłącznie z odnośnej ustawy. Stąd też nie mogą być stawiane zarzuty, co do 

formy i sposobu analizowania pewnych zagadnień w raporcie OOŚ (zarzuty te zawsze pozostaną 

sprawą dyskusyjną i otwartą). Ustawa nie precyzuje, jak dalece ma być rozwinięta analiza wariantu 
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alternatywnego. Z odnośnych wytycznych do realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko (zawartych 

m.in. w wiodącym czasopiśmie branżowym „Problemy ocen środowiskowych”) wynika jednak 

jednoznacznie, że istnieje ścisły związek pomiędzy charakterem i zakresem analiz prowadzonych w 

ramach ocen oddziaływania na środowisko a hierarchią dokumentów i projektów. Gdy prowadzimy 

oceny strategiczne dla podejmowania działań politycznych, planów zagospodarowania, czy 

programów rozwoju terytorialnego, to zakres ten jest szeroki. Natomiast w momencie, gdy mówimy o 

raporcie odnoszącym się do pojedynczego projektu i to notabene projektu przywiązanego do z góry 

wytypowanego obszaru inwestycyjnego, to zakres opcji jest wąski, a poziom niepewności jest po 

prostu niski. Generalnie im wyższy jest poziom w hierarchii podejmowania decyzji, czyli im bardziej 

strategiczny jest poziom podejmowania decyzji i strategicznych dokumentów, tym zakres wariantów 

jest szerszy. Zatem charakter i zakres prowadzonych analiz wariantowych zależy od poziomu 

strategicznego projektu. 

Takich szerokich analiz wariantów realizacyjnych wymagają np. inwestycje o charakterze 

liniowym, gdzie dla dwóch czy trzech przebiegów planowanej trasy komunikacyjnej realizuje się 

równoległe oceny, które mają za zadanie wykazać bardziej czy mniej przyjazne opcje środowiskowe dla 

tych dwóch czy trzech wariantowych przebiegów trasy.  W odniesieniu do mniejszych, tj. celowych 

inwestycji (np. AQUAPARKI czy inne instalacje  np. lokalizacja składowiska odpadów) realizuje się ocenę 

kilku równoległych wariantów lokalizacyjnych, które mają wykazać, że warunki środowiskowe (głównie 

uwarunkowania gruntowo-wodne) dla jednej lokalizacji są bardziej korzystne niż dla innej. I w tych 

przypadkach realizuje się szeroko zakrojone analizy wariantów, ponieważ istnieje zarówno sens, jak i 

potrzeba prowadzenia takich działań. I każdy z tych wariantów na skutek dalszej analizy z tych czy 

innych powodów może się okazać racjonalny.  Stąd też jest oczywistym, że w takich przypadkach w 

odniesieniu do wytypowanego wariantu realizacyjnego poziom szczegółowości musi być wysoki, a 

charakter prognoz oddziaływania winien być ilościowy, rzeczywisty i całkowity.   

Dlatego też trzeba dostrzec zupełnie inny charakter środowiskowo raportowanej inwestycji. I 

w związku z tym w analizowanym przypadku mamy:  

• wyłącznie tylko jeden teren przeznaczony pod inwestycję celową wynikającą z prawa własności 

terenu, 

• de facto, tylko jedną możliwość celowego nowego terenu wynikającą z szeroko-rozumianych 

nowych uwarunkowań wprowadzonego dla tego terenu przez Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

• należy też zauważyć, że wariant „inwestorski”  tj. proponowany przez wnioskodawcę 

korzystnie redukuje  zarówno formy emisji, jak i zakres oddziaływania raportowanego obiektu.  
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 Te różnice i tak są, co dobitnie zobrazowano na dwóch załącznikach porównawczych (zał. 5.1 i zał. 

5.2). Niemniej jednak podstawowym kryterium przesądzającym o wariantowości jest w tym 

przypadku: 

 inna forma emisji przekładająca się na odmienne oddziaływanie obiektu na środowisko; 

 ponadto zmiana lokalizacji bryły obiektu, która została odsunięta od terenów chronionych 

akustycznie w „głąb” terenu inwestora; 

 zmiana przeznaczenia fragmentu parkingu w pobliżu terenów chronionych akustycznie. 

Początkowo, parking ten był przeznaczony dla gości, tj. klientów AQUAPARKu, a w wariancie 

proponowanym ostatecznie przez wnioskodawcę parking ten przejął rolę parkingu dla 

pracowników obiektu. Ponieważ przyjmuje się, ze rotacja na miejscach dla klientów może 

wynosić 3,5 na dobę, to rotacja na miejscu pracowniczym wynosi zaledwie 1–1,5 na dobę. To 

oznacza ewidentną redukcję uciążliwości akustycznych oraz emisji atmosferycznych 

generowanych w odniesieniu do najbliższych terenów chronionych akustycznie. 

 

Dlatego też reasumując należy stwierdzić, że ewentualne zarzuty stawiane „pod hasłem- braku 

wariantu alternatywnego” będą  w pełni niezasadne. Wynikać one będą   głównie z przyjętego 

założenia „oprotestowywania” tej inwestycji a nie merytorycznych uwarunkowań jej realizacji. 

 

4.5. Uzasadnienie wybranego wariantu 

O wyborze wariantu realizacyjnego w stosunku do wariantu „0” decyduje oczywiście w pełni inicjatywa 

inwestora, który w ramach uwarunkowań MPZP dąży do przekształcenia terenu nieużytku post-

rolnego  w pełnowartościowy obiekt rekreacyjno-usługowy. Za takim rozwiązaniem definitywnie 

przemawiają argumenty o charakterze infrastrukturalno-ekonomicznym: 

- optymalne położenie obiektu położenie obiektu; 

- brak takich obiektów w szeroko rozumianej okolicy; 

- dostępność niezagospodarowanego dużego terenu inwestycyjnego w zwartym obszarze; 

- uwarunkowania planu miejscowego; 

- potencjalny wzrost dochodu gminy i stworzenie nowych miejsc pracy. 

Liczbę tego typu argumentów można mnożyć, stąd też wyższość wariantu realizacyjnego nad 

wariantem „0” jest bezdyskusyjna. 

Natomiast sprawą otwartą w dyskusji merytorycznej jest wyższość wariantu realizacyjnego nad 

wariantem alternatywnym. Tu za wyborem przemawiają już tylko argumentu mniejszego 

oddziaływania na środowisko. 
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 Ocenę taką można  przeprowadzić dla podstawowych faz inwestycyjnych: 

- fazy realizacji inwestycji; 

- fazy eksploatacji; 

- fazy likwidacji. 

Ponieważ jednak system punktowy jest subiektywny (osoba oceniająca uznaniowo przydziela 

punkty), to przedstawia się, tylko w możliwie zwartej formie, argumenty czysto-merytoryczne. 

 

Oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji 

Niezależnie od wyboru wariantu zakres i zasięg oddziaływań na etapie realizacji inwestycji byłby 

zbliżony. Niemniej jednak wariant alternatywny to: 

- większe oddziaływania budowlane na teren chronione akustycznie; 

- pozostałe aspekty mają mniejszą wagę środowiskową. 

 

Oddziaływanie na etapie eksploatacji inwestycji 

Szereg zmian projektowych takich jak: 

- rezygnacja z dodatkowego potencjalnego ogniska zanieczyszczenia wód i gruntów jakim jest 

stacja paliw; 

- odstąpienie od zamiaru korzystania tylko z technik grzewczych opartych na oleju 

napędowym; 

- zmiana formy użytkowania parkingu przy wschodniej  stronie terenu inwestycji, 

- odsunięcie inwestycji od wschodniej granicy terenu 

sprawia, że sumaryczne oddziaływanie obiektu w wariancie realizacyjnym będzie charakteryzować się 

znacznie mniejszymi uciążliwościami niż w wariancie alternatywnym. 

Dotyczy to szczególnie następujących komponentów środowiska: 

a) oddziaływanie na wody grunty, wody podziemne i powierzchniowe, 

b) oddziaływanie na klimat akustyczny, 

c) oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego; 

d) gospodarkę odpadami. 

Zróżnicowane wariantem oddziaływanie na takie elementy jak np. uwarunkowania przyrodnicze  

ma drugorzędne znaczenie. 

 

Reasumując, powyższa analiza wskazuje na fakt, że wariant proponowany przez wnioskodawcę 

charakteryzuje się korzystniejszymi uwarunkowaniami z zakresu szeroko rozumianej ochrony 
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środowiska niż wariant alternatywny. To uzasadnia, dlaczego zespół realizujący raport OOŚ wskazał ten 

wariant jako wariant realizacyjny. 

Należy także podkreślić, że wariant proponowany przez Inwestora jest jednocześnie wariantem 

najbardziej korzystnym dla środowiska. 

 

Oddziaływanie na etapie likwidacji inwestycji. 

 Oddziaływania fazy likwidacji inwestycji są na ogół zbliżone do oddziaływań na etapie realizacji. 

Należy jednak pamiętać, że na ogół etap likwidacji tego typu inwestycji w rzeczywistości nie jest 

rozpatrywany, gdyż w wyobrażalnym dla nas horyzoncie czasowym nie będzie miała miejsca likwidacja 

tego typu obiektu. Raczej przewiduje się jego przekształcenie w inny obiekt o innej funkcji użytkowej. 

Zagadnienie to jest na tyle oczywiste, że nie wymaga dalszego komentarza. Stąd też wybór wariantu w 

aspekcie docelowej likwidacji obiektu ma w pełni nieistotne znaczenie, gdyż nowe zagospodarowanie 

terenu będzie i tak wymagało odnośnej i aktualnej analizy środowiskowej. 
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5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i potencjalnego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

5.1. Oddziaływanie na środowisko w przypadku wystąpienia awarii.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r., w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U., poz. 1479), projektowany Water World of Poland nie jest zaklasyfikowany do 

grupy zakładów, w których może wystąpić poważna awaria przemysłowa. 

Na terenie projektowanego parku wodnego mogą natomiast wystąpić sytuacje awaryjne. 

 

5.1.1. Faza budowy 

Wystąpienie sytuacji awaryjnej w fazie realizacji przedsięwzięcia jest bardzo mało 

prawdopodobne i w związku z tym zagrożenia dla środowiska w związku z budową inwestycji na tym 

etapie także będzie bardzo małe.  

Urządzenia i instalacje niezbędne na budowie będą wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami i będą działały poprawnie. Potencjalna sytuacja awaryjna będzie związana z: 

- wyciekiem substancji niebezpiecznych z urządzeń budowalnych (ropopochodne i inne), 

- wystąpieniem pożaru, 

- zanieczyszczenie środowiska poprzez nieodpowiednie magazynowanie odpadów (między 

innymi odpadów niebezpiecznych) 

- obsunięciem się wykopu budowlanego w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń losowych 

(potencjalny maksymalny zasięg takiej awarii to maksymalnie ~ 3,15 m, przy czym zasięg strefy 

bezpośredniego oddziaływania wykopu to maksymalnie ~ 12,5 m, różnica pomiędzy ww. 

wartościami to zasięg wpływów wtórnych, 

- awarią lub nieodpowiednim użytkowaniem sprzętu budowlanego (podwyższony hałas, 

podwyższona emisja zanieczyszczeń powietrza), 

- lekceważeniem zasad BHP. 
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Wszelkie awarie będą usuwane natychmiast, aby ograniczyć i zminimalizować szkodliwe 

oddziaływanie na środowisko. Oddziaływanie takie będzie: chwilowe, krótkotrwałe, bezpośrednie i w 

większości przypadków ograniczone przestrzennie. Awarie które (oczywiście tylko potencjalnie) będą 

powodować wzrost hałasu lub zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ewentualnie mogą swym 

zasięgiem wykraczać poza teren inwestycyjny.  

Należy także zaznaczyć, że wszystkie urządzenia będą typowe i przetestowane oraz 

zainstalowane zgodnie z polskimi normami. Stosowanie zaleceń producenta przy eksploatacji urządzeń 

i przestrzeganie zasad BHP podnosi bezpieczeństwo bez awaryjności funkcjonowania instalacji. 

 

5.1.2. Faza eksploatacji  

Zagrożenie środowiska o charakterze awaryjnym na etapie eksploatacji urządzeń wodno-

ściekowych, sieci ciepłowniczej oraz sieci dróg wewnętrznych i parkingów będzie podobne jak w fazie 

budowy przedsięwzięcia. Wspomniane sytuacje awaryjne mogą nastąpić na skutek: 

1) uszkodzenia mechanicznego (pęknięcia), 

2) wypadków drogowych, 

3) nie umiejętnego obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi (szlam z separatorów), 

4) rozszczelnienia instalacji i zbiorników kanalizacyjnych, 

5) awarii przepompowni ścieków deszczowych, 

6) wystąpienia pożaru, 

7) nieszczelności sieci wodociągowej, 

8) awarii separatorów, w których gromadzone są spływy substancji ropopochodnych z 

parkingów, 

9) awarii sieci gazowej, 

10) zanieczyszczenia środowiska poprzez nieodpowiednie magazynowanie odpadów 

(między innymi odpadów niebezpiecznych takich jak tonery, lampy czy monitory), 

11) awarii sieci energii elektrycznej. 

 

W zakresie emisji hałasu do środowiska sytuacje awaryjne nie występują, poza ewentualnym 

uruchomieniem agregatów prądotwórczych w przypadku braku prądu – jednak takie sytuacje nie są 

normowane. 

Należy zaznaczyć, że oprócz oddziaływania jakościowego w przypadku naprawy awarii infrastruktury 

podziemnej, konieczne będzie wykonanie wykopu a więc naruszenie powierzchni ziemi i gleby a w 
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przypadku elementów infrastruktury posadowionych poniżej 1,5 m p.p.t. także gruntów. Będzie to 

oddziaływanie: nieuniknione, małe, bezpośrednie, chwilowe i krótkookresowe. 

 

5.1.3. Faza likwidacji 

Wystąpienie awarii podczas likwidacji obiektu będzie zbliżone do opisanego w fazie budowy. 

Będzie ono natomiast rozłożone w czasie. 

 

5.2. Oddziaływanie na środowisko w kontekście transgranicznym. 

 

Położenie planowanej inwestycji centralnej części Polski wyklucza możliwość oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym.  
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6. Oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji na etapie budowy, 

eksploatacji i likwidacji. 

 

6.1. Oddziaływanie na ludzi 

6.1.1. Faza budowy. 

Na etapie budowy  planowane prace spowodują: 

- ograniczone uciążliwości hałasowe,  

- wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (głównie spalinami i zanieczyszczeniami 

pyłowymi) wynikających z ruchu pojazdów budowlanych oraz z robót konstrukcyjnych.  

Jednakże w związku z tym, że: 

 planowana inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z terenami mieszkaniowymi, 

 roboty będą prowadzone w porze dziennej, 

 sprzęt używany do rozbiórki będzie posiadał stosowne certyfikaty i dopuszczenia do użytku, 

 prace będą wykonywali wykwalifikowani, lub odpowiednio przeszkoleni pracownicy,  

ww. uciążliwości będą dotyczyły ludzi mieszkających najbliżej inwestycji.  

Budowa parku wodnego w szczególności zaś budowa wjazdów spowoduje także czasowe utrudnienia 

komunikacyjne na drodze gminnej, co może powodować wydłużenie potencjalnego przejazdu w 

rejonie planowanych robót a w konsekwencji wzrost stresu wśród kierowców.  

W trakcie budowy mogą wystąpić także zagrożenia dla pracowników, związane z typowymi pracami 

budowlanymi, a szczególnie sytuacjami awaryjnymi. W celu zapobiegania wypadkom zatrudnieni 

pracownicy powinni: 

 posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy, 

 przechodzić instruktaż na stanowisku pracy, 

 posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego, 

 posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych i okresowych BHP. 

 

W przypadku realizacji w tym samym czasie budowy węzła drogowego może dojść do kumulacji 

oddziaływań na klimat akustyczny i jakość powietrza, a w konsekwencji oddziaływań na ludzi. Należy 

zaznaczyć, ze chociaż oddziaływanie skumulowane jest zawsze większe od oddziaływania 

pojedynczego, w przypadku oddziaływań na etapie budowy są one nie do uniknięcia. Poza tym mają 

charakter:  pośredni, krótkotrwały i chwilowy. 
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Podsumowując należy stwierdzić, że oddziaływania będą dotyczyły w większym stopniu 

pracowników wykonujących prace budowlane, w mniejszym mieszkańców oddalonych siedlisk czy 

domostw. Przy zastosowaniu obowiązujących przepisów BHP oddziaływanie realizacji przedsięwzięcia 

na pracowników budowy nie powinno być dla nich szkodliwe. Natomiast ograniczenie prowadzenia 

prac budowlanych do pory dziennej (z wyłączeniem robót które wymagają technologicznej ciągłości 

wykonania) zmniejszy uciążliwości dla mieszkańców. Odpowiednie sterowanie ruchem powinno 

łagodzić stres u kierowców związany z zaburzeniem płynności ruchu drogowego. 

  

6.1.2. Faza eksploatacji.  

Planowana inwestycja spowoduje zwiększenie: 

- emisji hałasu wywołanego funkcjonowaniem parku wodnego (ruch pojazdów, praca urządzeń), 

- emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

Ww. oddziaływanie będzie oddziaływaniem pośrednim, długotrwałym i stałym. 

Ww. emisje o ile nie spełniają odpowiednich standardów powodują co najmniej obniżenie komfortu 

życia u ludzi, a w przypadkach skrajnych mogą prowadzić do utraty zdrowia.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że na etapie eksploatacji obiektu będą funkcjonowały wszelkie 

zabezpieczenia chroniące klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. 

Innym elementem mogą być potencjalne uciążliwości zapachowe. Ich źródłem w tego typu obiektach 

są niewłaściwie składowane odpady. W projekcie parku wodnego zakłada się, że odpady będą 

składowane w odpowiednich pojemnikach i zamkniętych pomieszczeniach eliminujących 

wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów. Stąd też nie przewiduje się w tym zakresie istotnych 

oddziaływań czy zagrożeń. 

 

Omawiając oddziaływanie na ludzi należy stwierdzić, że funkcjonowanie obiektu będzie 

wpływało również pozytywnie na ludzi. Ten pozytywny wpływ będzie wywoływany następującymi 

przyczynami: 

 park wodny jako obiekt rekreacyjny będzie oddziaływał pozytywnie na ludzi, 

 funkcjonowanie parku wodnego jako miejsca pracy, będzie z pewnością wpływało na spadek 

bezrobocia na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy, 

 park wodny, będzie z pewnością wpływał na wzrost płac na lokalnym i ponadlokalnym rynku 

pracy, 

 co będzie pozytywnie postrzegane przez ludność. 
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Poza tym park wodny, będzie spełniał oczekiwania przynajmniej znacznej części mieszkańców co do 

charakteru ich sąsiedztwa (miejsca zamieszkania). 

 

 

6.1.3. Faza likwidacji obiektu.  

Na obecnym etapie nie rozpatruje się likwidacji obiektu. Mogą mieć natomiast miejsce pewne 

modyfikacje jego funkcji. Oddziaływanie na ludzi podczas ewentualnej likwidacji obiektu będzie 

zbliżone do opisanego w fazie budowy. Prace rozbiórkowe będą wywoływały głównie uciążliwości 

pośrednie, będące następstwem uciążliwości hałasowych i obniżonej jakości powietrza.  

 

6.2. Oddziaływanie na zwierzęta 

 

Szczegółowy opis oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zwierzęta przedstawiono w 

Dodatku C. 

 

6.2.1. Faza budowy obiektu.  

Ssaki. Ssaki, występujące terenie planowanej inwestycji zalicza się je do grupy gatunków 

synantropijnych i synantropizujących się. Inwestycja nie wpłynie w sposób istotny na funkcjonowanie 

populacji tych gatunków biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej występują one stale lub czasowo na 

tym terenie, pomimo stałego przebywania ludzi i ciężkiego sprzętu mechanicznego w obrębie 

pobliskiego wyrobiska kruszywa „Budokrusz” Sp. z o. o. Jednakże, przy planowaniu inwestycji, należy 

brać pod uwagę powiększenie obszaru oddziaływań. Prace budowlane wiążą się ze wzrostem hałasu, 

ruchu pojazdów mechanicznych oraz wzmożoną obecnością ludzi w wydłużonym znacząco przedziale 

czasu co może powodować wzrost poziomu stresu i płoszyć zwierzęta. Będą to działania krótkotrwałe 

i o ograniczonym zasięgu. Powstające podczas budowy wykopy mogą być potencjalna pułapką dla 

drobnych gatunków ssaków, zwłaszcza owadożernych. Brak odpowiednich zabezpieczeń, 

uniemożliwiających wpadanie zwierzęta może być przyczyną okaleczania a nawet śmierci uwięzionych 

osobników, m.in. chronionych częściowo jeża i ryjówki aksamitnej. 

 

Ptaki.  

Utrata siedlisk i żerowisk 

Faza budowy wiąże się z fizycznym zniszczeniem siedlisk i środowisk stanowiących żerowisko 

lub miejsce składania jaj i wychowu młodych. Spośród wymienionych gatunków ptaków w wyniku 
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realizacji przedsięwzięcia zniszczeniu ulegną siedliska: skowronka, świergotka polnego i łąkowego, 

pliszki siwej i żółtej, białorzytki, pokląskwy, makolągwy i trznadla. Siedliska pozostałych gatunków 

pozostają poza bezpośrednim wpływem inwestycji. W stosunku do nich mogą natomiast pojawić się 

wpływy pośrednie, wynikające ze wzrostu natężenia ruchu samochodów i ludzi (płoszenie, kolizje, 

hałas). Jednak wszystkie one dotyczyć będą niewielkiej liczby par każdego z gatunków. W przypadku 

lerki i gąsiorka oszacowano, że wpływ ten może dotyczyć wyłącznie pojedynczych par.  

Zmiana sposobu użytkowania gruntu będzie miała również wpływ na zalatujące tu z innych 

rejonów gatunki ptaków, tj: pustułka, myszołów, gawron, wrona, kawka, sroka, szpak i kwiczoł. Przede 

wszystkim objawi się on ograniczeniem dostępnych żerowisk. W przypadku innych gatunków (m.in. 

brzegówka, dymówka, oknówka, śmieszka), które również dość często były obserwowane nad 

powierzchnią planowanej inwestycji, wpływ ten będzie znikomy, gdyż główne żerowisko tych 

gatunków (w przypadku mew, również miejsce odpoczynku) znajduje się poza obszarem inwestycji i 

nie będzie podlegało zmianom. 

Należy również nadmienić, że teren planowanej inwestycji stanowią obecnie głównie ugory z 

rzadka porośnięte młodymi drzewami. Jest to środowisko charakteryzujące się niskim bogactwem 

gatunkowym ptaków oraz niewielkimi ich zagęszczeniami. Również znajdujący się w wyrobisku 

pożwirowym zbiornik wodny, charakteryzuje się brakiem rozwiniętej roślinności przybrzeżnej 

(zarówno niskiej, jak i wysokiej), co sprawia, że jest on nieatrakcyjny dla ptaków jako potencjalne 

miejsce rozrodu. Środowiska najbardziej atrakcyjne dla gatunków chronionych, w tym gatunków 

znajdujących się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (lerka i gąsiorek, gniazdujące w skraju terenu 

zadrzewionego) nie zostaną przekształcone w czasie realizacji przedsięwzięcia. W pewnym stopniu 

ograniczy natomiast dostępne obecnie żerowiska tych gatunków, jednak ograniczenie to dotyczyć 

będzie pojedynczych par obu gatunków.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że lokalizacja planowanej inwestycji jest z 

punktu widzenia ochrony ptaków racjonalna i mało konfliktowa. Nie wpłynie ona w znaczący sposób 

na lokalne, a tym bardziej na krajowe czy europejskie populacje ptaków chronionych.       

 

Obniżenie liczebności ptaków (wpływ hałasu) 

W przypadku projektowanej inwestycji podstawowym zagrożeniem dla ptaków na etapie 

budowy może być hałas powstający w fazie realizacji poprzez pracę ciężkich maszyn i ruch pojazdów 

budowlanych. Hałas może powodować u ptaków trudności ze znalezieniem partnera, ponieważ głosy 

godowe – stanowiące często istotny element wykorzystywany przy kojarzeniu się w pary – są 

zagłuszane i ptaki nie reagują na śpiew konkurenta lub partnera. Innym skutkiem ubocznym będzie 

płoszenie ptaków związane ze wzmożonym przebywaniem ludzi i pojazdów mechanicznych na placu 
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budowy. Jednak są to bardzo ograniczone zagrożenia zarówno w odniesieniu do powierzchni terenu, 

jak i niewielkiego procentu z lokalnej populacji ptaków.  

 

Gady i płazy. Powstające podczas budowy wykopy mogą być potencjalna pułapką dla płazów i gadów. 

Brak odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających wpadanie zwierzęta może być przyczyną 

okaleczania, a nawet śmierci uwięzionych osobników. W przypadku zwinki dojdzie do utraty siedliska, 

ale można założyć, że podczas prowadzonych prac i po ich zakończeniu jaszczurki wyemigrują na 

sąsiednie tereny nie objęte inwestycją.   

Reasumując, przy zastosowaniu proponowanych środków minimalizujących, planowane 

przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć znacząco na sytuację herpetofauny na poziomie lokalnym. 

 

Owady. Inwestycja na etapie budowy, przy zastosowaniu proponowanych środków minimalizujących,  

nie będzie miała większego wpływu krajową czy też regionalną populację chronionych trzmieli, które 

należą do pospolitych i rozpowszechnionych na terenie kraju, w tym również w granicach obszaru 

metropolitalnego Warszawy i jego okolicy. Należy przyjąć, iż teren budowy wyeliminuje czasowo te 

gatunki, jednak po zakończeniu budowy wrócą one w przeciągu 2-3 lat i powtórnie zasiedla teren w 

jego niezagospodarowanych częściach. 

 

6.2.2. Faza eksploatacji.  

Ssaki. Wzrost liczby pojazdów związanych z fazą eksploatacji ze względu na charakter przedsięwzięcia 

będzie nieunikniony, co może generować kolizje z pojazdami, jednak będą one miały bardzo 

ograniczony charakter na terenie samego Parku Wodnego „WATERWORLD OF POLAND”, gdziepojazdy 

w jej obrębie poruszać się będą z niewielką prędkością oraz w godzinach, które nie są porą największej 

aktywności ssaków. Natomiast może mieć większy wpływ na kolizje na drogach dojazdowych w wyniku 

wzrostu natężenia ruchu. 

 

Ptaki.  

Kolizje z pojazdami  

Ten typ interakcji przeważnie kończy się śmiercią ptaków. Znacznie rzadziej dochodzi do 

okaleczeń, które w konsekwencji i tak najczęściej doprowadzają do śmierci ptaka, który nie jest w 

stanie samodzielnie zdobywać pokarmu (bądź jest mu znacznie trudniej) oraz ma ograniczoną 

możliwość ucieczki przed drapieżnikiem. Liczne badania wykazały, że w strefie zabudowy 

najliczniejszymi ofiarami kolizji z pojazdami są wróble, mazurki, a także oknówki i dymówki. W 

mniejszym stopniu ofiarami stają się ptaki leśne.    
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Planowana inwestycja będzie generować ruch wielu dodatkowych pojazdów, ale głównie na 

drogach dojazdowych znajdujących się poza terenem Parku Wodnego „WATERWORLD OF POLAND”. 

W jego obrębie pojazdy poruszać się będą z niewielką prędkością, umożliwiającą ptakom ominięcie 

przeszkody. 

 

Efekt lustra i kolizje ze szklanymi elewacjami 

Na podstawie danych literaturowych wiadomo, że duże szklane powierzchnie mogą stanowić 

niebezpieczeństwo dla dwóch „kategorii” ptaków – migrujących oraz osiadłych. W przypadku 

gatunków wędrownych stwierdzono na podstawie badań wykonanych radarem, że 95% z nich leci 

wiosną na wysokości poniżej 500 m (i 75% w trakcie wędrówki jesiennej), jednak większość z nich 

wędruje nie niżej niż 150 m nad ziemią (Brown i Caputo 2007). W związku z powyższym należy 

stwierdzić, że projektowana inwestycja, której wysokość to około 25 m, nie powinna stanowić 

znaczącego zagrożenia dla ptaków w okresie migracji. 

 W drugiej grupie ptaków znajdują się gatunki osiadłe lub częściowo osiadłe (jak sikory, 

dzięcioły), ale również przedstawiciele gatunków ptaków migrujących osiedlających się w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji. Dla nich obecność oszklonej konstrukcji w sąsiedztwie terenów gniazdowych 

może stanowić poważne zagrożenie, przede wszystkim ze względu na możliwość rozbijania się ptaków 

o przezroczyste powierzchnie i szczególnie w okresie intensywnych lokalnych lotów (np. podczas 

karmienia piskląt lub dyspersji młodych). W tym czasie (wiosna) na opisywanym terenie pojawiają się 

nie tylko ptaki związane istniejącymi tam obecnie ugorami czy skrajami zadrzewień, ale także ze 

znajdującym się w pobliżu zbiornikiem wodnym powstałym w wyniku poboru kruszywa. Ma to miejsce 

szczególnie na przełomie wiosny i lata, gdy pojawiają się tam mewy. 

 Do grupy najbardziej kolizyjnych gatunków należą ptaki drapieżne. Obserwacje prowadzone w 

rejonie planowanej inwestycji wykazały, że w odległości około pół kilometra na wschód od planowanej 

inwestycji gniazduje pustułka Falcotinnunculus, natomiast blisko 3 km na zachód błotniak stawowy 

Circus aeruginosus. Jednak technika polowania tych drapieżników, polegająca na wypatrywaniu ofiary  

z lotu i atakowaniu jej gdy siedzi na ziemi sprawia, że obydwa gatunki należą do grupy ptaków o niskim 

ryzyku rozbijania się o przezroczyste budowle w czasie zdobywania pokarmu. Przeciwieństwem jest 

krogulec, który znajduje się na przeciwnym biegunie tego ryzyka, a którego polowania polegają na 

ataku lecącej ofiary. Zdarza się, że w terenach zabudowanych ofiara uciekając próbuje znaleźć niewielki 

„przesmyk”, którym może umknąć prześladowcy. Często ma nim być przestrzeń wśród betonowych 

ścian, którym wydaje się być okno. Kończy się to rozbiciem o szybę zarówno ofiary, jak i drapieżnika. 

 Większym niż przypadki ataku drapieżnika zagrożeniem dla ptaków żyjących w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji jest nierozpoznawanie przez nie szyb jako przeszkody. Z tego istotne znaczenie 
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ma projekt zagospodarowania zielenie w sąsiedztwie budynku, jak i w jego wnętrzu. Rośliny ustawione 

w środku pomieszczeń, w bliskim sąsiedztwie szklanych, ścian mogą sprawiać wrażenie obecności 

miejsc bezpiecznych dla ptaków, wielu ptakom mogą sugerować również obecność pokarmu (np. 

gatunki zbierające owady z roślin). Stąd ptaki podążające w kierunku takich miejsc rozbijają się o 

napotkane na trasie szyby. W połączeniu z również dużą, a najczęściej znacznie większą odległością 

planowanych nasadzeń zewnętrznych od szklanych elewacji, obecnością innych elementów wystroju 

(parasole przeciwsłoneczne, leżaki) oraz znacznym ruchem osób przebywających w środku budynku (a 

w okresie letnim również na jego zewnątrz – basen zewnętrzny), przewiduje się, że zagrożenie 

rozbijaniem ptaków o szyby z powodu atrakcyjności obecności wysokich roślin na zewnątrz lub 

wewnątrz budynku będzie znikome. Z tego samego powodu nie powinno dochodzić do kolizji ptaków, 

które widząc w okresie godowym własne odbicie w szybie, atakują je jako potencjalnego rywala.  

Szklane elewacje stanowią zagrożenie dla ptaków także ze względu na fakt, iż często odbija się 

w nich otoczenie lub niebo. Ptaki mogą wówczas uznać, że jest to teren atrakcyjny (np. jako żerowisko) 

i mogą próbować przedostać się na jego teren, co kończy się rozbiciem o szyby. 

 

Płazy i gady. Wzrost liczby pojazdów związanych z fazą eksploatacji omawianej inwestycji będzie 

nieunikniony. Z tego powodu przewiduje się, że możliwe będzie wystąpienie wpływu rosnącego ruchu 

drogowego na wzrost śmiertelności przede wszystkim płazów na drogach dojazdowych zwłaszcza w 

dolinie rzeki Okrzeszy. 

 

Owady. Wzrost liczby pojazdów związanych z fazą eksploatacji omawianej inwestycji będzie 

nieunikniony i spowoduje w jakimś stopni kolizje owadów z pojazdami, jednak nie ma mierzalnych 

danych naukowych, z którymi można byłoby przyprowadzić porównanie lub próbę oceny negatywnych 

skutków tego zjawiska. 

Zastosowaniu proponowanych środków minimalizujących w przypadku oświetlenia 

wyeliminuje śmiertelność w wyniku kontaktu z rozgrzanymi żarówkami.  

 

6.2.3. Faza likwidacji obiektu.  

Nie przewiduje się likwidacji obiektu w możliwym do określenia terminie. Oddziaływanie na 

zwierzęta podczas ewentualnej likwidacji obiektu będzie zbliżone do opisanego w fazie budowy. Będzie 

natomiast ono rozłożone w czasie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i intensywne. 
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6.3. Oddziaływanie na florę 

 

Szczegółowy opis oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na florę przedstawiono w Dodatku 

C. 

 

6.3.1. Faza budowy.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w przekształconym przez działalność człowieka obszarze. 

Szata roślinna reprezentowana jest przez roślinność półnaturalną i synantropijną. Na etapie budowy 

dojdzie do zniszczenia okrywy roślinnej w wyniku zajętości terenu. Przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenu nie będą jednak miały istotnego negatywnego oddziaływania na zasoby 

zbiorowisk roślinnych oraz różnorodność gatunkową roślin naczyniowych, mszaków, grzybów 

wielkoowocnikowych i naporostowych (porosty) w skali lokalnej i regionalnej, ponieważ na terenie 

inwestycji:  

 zachodzi proces spontanicznej sukcesji, który prowadzi do powstania ubogich pod względem 

gatunkowym zadrzewień brzozowych i sosnowych z kręgu dynamicznego borów sosnowych i 

borów mieszanych; 

 nie wykazano obecności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych w ramach 

Dyrektywy Siedliskowej. Nie stwierdzono również gatunków chronionych prawem krajowym 

oraz uznanych za zagrożone;  

 teren ten pod względem botanicznym i mykologicznyminie wyróżnia się szczególnymi 

walorami ani na poziomie lokalnym, ani regionalnym. 

 

6.3.2. Faza eksploatacji 

Nie przewiduje się większego znaczącego wpływu. Roślinność usuniętą na etapie budowy, na znacznie 

mniejszej powierzchni zastąpi zieleń urządzona, wśród której w sposób spontaniczny pojawia się 

gatunki rodzime i synantropijne.  

 

6.3.2. Faza likwidacji obiektu.  

Oddziaływanie na ludzi podczas likwidacji obiektu będzie zbliżone do opisanego w fazie budowy. 

Będzie natomiast ono rozłożone w czasie. 
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6.4. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

 

6.4.1. Etap budowy obiektu 

Co do zasady należy przyjąć, że realizacja każdego obiektu będzie wiązała się z oddziaływaniem na 

powierzchnię ziemi. Nie będzie to oddziaływanie duże ponieważ brak jest na analizowanym terenie 

wyraźnych form morfologicznych, które byłyby przeszkodą w realizacji inwestycji i które należałoby 

usunąć lub przekształcić. Budowa niektórych obiektów będzie wiązała się z realizacją nasypów 

zmieniających rzędne terenu (proces plantowania), jednak bez istotnych zmian ukształtowania 

powierzchni. W poniższej tabeli zestawiono informacje o istniejących warunkach terenowych i 

planowanych robotach ziemnych z oceną konieczności realizacji wykopów.  

 

Oddziaływanie na gleby będzie wiązało się z wykonaniem wykopów budowalnych dla potrzeb 

posadowienia obiektów: 

- naziemnych 

- podziemnych i elementów infrastruktury (kanalizacja i wodociągi, linie energetyczne, itp.) do 

głębokości 1,5 m p.p.t.  

 

Poniżej przedstawia się zestawienie objętości gleb poddanych oddziaływaniom w związku z 

budową obiektów naziemnych parku wodnego. 

 

Tab. 6.4.1.1. Zestawienie objętości gleb poddanych oddziaływaniom w związku z posadowieniem obiektów 
naziemnych. 

L.p. Obiekt lub budowla 
Aktualny poziom 

terenu  
[m n.p.m.] 

Poziom 
posadowienia 

[m n.p.m.] 

Gleby do usunięcia 
całkowitego [m3] 

1. Foyer ok. 164,10 165,15 - 
2.  Przebieralnia ok. 163,90 165,15 – 161,45 3 400 
3. Palmiarnia1 ok. 163,70 164,80 – 164,65 - 
4. Palmiarnia2 ok. 164,30 162,75 – 160,20 19 800 
5. Restauracja1 ok. 163,80 164,95 - 
6. Restauracja21 ok. 163,30 162,75 – 160,20 - 
7. Galaxy ok. 164,80 165,15 – 158,90 1 305 

1 - Restauracja2 stanowi część Palmiarni2, w związku z czym objętość gleb do usunięcia spod Restauracji2 została 
uwzględniona w objętości gleb przy Palmiarni2. 

 

Poniżej zestawia się objętości gleb, które będą podlegały oddziaływaniom w związku z 

realizacją posadowień głębszych instalacji. 
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Tab. 6.4.1.2. Zestawienie objętości gleb poddanych oddziaływaniom w związku z posadowieniem obiektów 
podziemnych. 

L.p. Obiekt Parametry 
Wykopów [m] 

Miąższość 
gleb [m] 

Gleby do chwilowego 
usunięcia [m3] 

1. Zbiorniki na olej 11/4/3,5 1,5 66 ∙ 2 = 112 

3. Zbiorniki retencyjny na 
ścieki opadowe 

11,5/11,5/2,5 
19,25/19,25/2,5 

1,5 
1,5 

198 
555 

4. Kanalizacja sanitarnej 2174/1/1,4 1,4 3044 
5.  Kanalizacja deszczowa 7838/1/1,4 1,4 10973 
5. Wodociąg 663/1/1,6 1,5 995 

 

Inne płytsze wykopy realizowane pod sieć infrastrukturalną będą zabezpieczone obudowami 

rozporowymi, co spowoduje ograniczenie oddziaływania wyłącznie do obrysu wykopu. 

W związku z realizacją wykopów dojdzie do zmian stanu fizycznego gleb, bez zmian 

jakościowych. Zasadą winno być, że wykopy będą zasypywane partiami w kolejności odwrotnej do tej 

w jakiej zostały wydobyte, co przyczyni się do znacznego ograniczenia zmian w budowie gleb i 

zachodzących w nich procesach glebotwórczych. W przypadku realizacji wykopów pod obiekty 

kubaturowe, po których pozostanie nadmiar substancji glebowej, zostanie ona wykorzystana: w 

przypadku górnych części profilu glebowego (partie akumulacyjne gleb) do zakładania zieleńców, 

środkowe i dolne części profilu glebowego do budowy nasypów. Zgodnie z art. 2, ust. 3 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21) ww. utwory nie będą zaliczone do odpadów. 

 Wszelkie zagrożenia dla jakości gleb na etapie budowy będą związane z sytuacjami awaryjnymi, 

które opisano w rozdz. 5.1.1. 

 

6.4.2. Etap eksploatacji obiektu 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się istotnego oddziaływania na powierzchnię ziemi. 

Oddziaływanie na gleby może być związane wyłącznie z emisją do gleb zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, tj.: metali ciężkich, substancji ropopochodnych oraz ew. soli. Należy tutaj zaznaczyć, 

że ruch komunikacyjny będzie odbywał się po terenach utwardzonych w odniesieniu do których 

zaprojektowano odpowiednie odwodnienie, którego elementem będą osadniki i separatory 

ropopochodnych podczyszczające potencjalne zanieczyszczenia. Wynika z tego, że podwyższone 

zawartości  ww. wskaźników zanieczyszczeń mogą dotyczyć jedynie akumulacyjnych (górnych) części 

profilu glebowego na terenach zielonych (tereny niezabudowane i nieutwardzone) w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszarów komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że w związku ze zmianą użytkowania 

analizowanego terenu (zabudowa i utwardzenie) zmieni się dominujący proces glebotwórczy. 

Prognozuje się, że aktualne procesy eluwiano-iluwialne zostaną ograniczone a ich miejsce zajmą 

procesy związane z wzbogacaniem gleb w zanieczyszczenia komunikacyjne. Mając powyższe na 
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uwadze, można stwierdzić, że na etapie eksploatacji będzie to oddziaływanie niewielkie, bezpośrednie, 

stałe i długookresowe.  

 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz bardziej znaczące oddziaływanie na gleby (ich 

jakość i stan fizyczny) może być związane z sytuacjami awaryjnymi o których mowa w rozdz. 5.2.1. 

 

6.4.3. Etap likwidacji obiektu 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby podczas likwidacji obiektu będzie zbliżone do 

opisanego w fazie budowy. Będzie ono dotyczyło krótkotrwałych zmian w ukształtowaniu powierzchni 

(realizacja wykopów) a także w lokalnej fizycznej degradacji pokrywy glebowej (usunięcie 

infrastruktury podziemnej). W celu ograniczenia oddziaływania należy zastosować środki zaradcze 

przed ewentualnym skażeniem gleb substancjami ropopochodnymi, związanym z działalnością maszyn 

i urządzeń.  

 

6.5. Oddziaływanie na grunty i wody. 

 

6.5.1. Faza budowy. 

Oddziaływanie na grunty i wody będzie związane z częściowym lub całkowitym usunięciem gruntów z 

wykopów budowalnych realizowanych pod projektowane obiekty podziemne. Pod pojęciem gruntów 

rozumie się tutaj masy ziemi zalegające poniżej głębokości 1,5 m p.p.t.  

Niżej zestawiono projektowane obiekty naziemne z ich parametrami metrycznymi i warunkami 

gruntowymi. 

 

Tab. 6.5.1.1. Zestawienie objętości gruntów poddanych oddziaływaniom w związku z posadowieniem 
obiektów naziemnych. 

L.p. Obiekt lub budowla 
Aktualny poziom 

terenu  
[m n.p.m.] 

Poziom 
posadowienia 

[m n.p.m.] 

Grunty do usunięcia 
całkowitego [m3] 

1. Foyer 164,10 165,15 - 
2.  Przebieralnia 163,90 165,15 – 161,45 2 150 
3. Palmiarnia1  163,70 164,80 – 164,65 - 
4. Palmiarnia2  164,30 162,75 – 160,20 34 320 
5. Restauracja1 163,80 164,95 - 
6. Restauracja21 163,30 162,75 – 160,20 - 
7. Galaxy 164,80 165,15 – 158,90 3 828 

1 - Restauracja2 stanowi część Palmiarni2, w związku z czym objętość gleb do usunięcia spod Restauracji2 została 
uwzględniona w objętości gleb przy Palmiarni2. 
 

Niżej zestawiono projektowane elementy infrastruktury podziemnej z ich parametrami metrycznymi i 

warunkami gruntowymi. 
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Tab. 6.5.1.2. Zestawienie objętości gruntów do całkowitego usunięcia dla infrastruktury podziemnej. 

L.p. Obiekt Parametry 
wykopów 

Miąższość 
gruntów [m] 

Grunty do całkowitego 
usunięcia [m3] 

1. Zbiorniki na olej 11/4/3,5 2,0 88 ∙ 2 = 176 

3. Zbiorniki retencyjne na 
ścieki opadowe 

11,5/11,5/2,5 
19,25/19,25/2,5 

1,0 
1,0 

132 
373 

4. Kanalizacja sanitarnej 2174/1/1,4 - - 
6.  Kanalizacja deszczowa 7838/1/1,4 - - 
5. Wodociąg 663/1/1,6 - - 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że oddziaływanie na grunty będzie miało charakter 

małoobszarowy i zasadniczo będzie miało miejsce w 3 rejonach (budynek i 2 lokalizacje zbiorników na 

olej). Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i będzie polegało na czasowym wybraniu ww. gruntów. 

Będą one czasowo składowane na terenie inwestycyjnym a następnie po zainstalowaniu urządzeń z 

powrotem złożone w celu zasypania wykopów (z objętością pomniejszoną o objętość urządzeń). Po 

instalacji obiektów pozostanie  pewna ilość gruntów, która zostanie wykorzystana do budowy nasypów 

na terenie inwestycji i zgodnie z art. 2, ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2012, poz. 21) nie będą to odpady. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że grunty nie są zanieczyszczone w związku z tym nie przewiduje 

się negatywnych oddziaływań jakościowych. Oddziaływanie ilościowe będzie ograniczone wyłącznie do 

obrysu pod wykopy budowlane i będzie znikome. Grunty będą składane w kolejności odwrotnej do tej 

w jakiej zostały wydobyte, w związku z czym zachowany pozostanie naturalny układ warstw 

geologicznych. 

 

Oddziaływanie na wody podziemne. 

Prace budowlane będą polegały na realizacji wykopów budowlanych (budowa podziemnych 

części obiektów) do głębokości 0,0 – 6,25 m p.p.”0” (poniżej poziomu zera inwestycji), tj. do rzędnych 

164,95 – 158,90 m n.p.m. Przy stwierdzonych przez GCO Sp. z o.o., Sp. k. rzędnych wód podziemnych 

157,20 – 155,45 m n.p.m. (przed okresem niskich stanów wód w 2015 r.) – patrz Dodatek D i E, 

stwierdza się brak konieczności depresyjnego odwadniania wykopu za pomocą studni lub igłofiltrów. 

Wody zawieszone stwierdzone na niewielkiej części terenu mają charakter okresowy i przy realizacji 

wykopu budowalnego będą samoistnie infiltrowały w grunt. Ocenę konieczności realizacji odwodnień 

przedstawiono w tab. 6.5.1.3. W przypadku sytuacji znacznego nagromadzenia się wody opadowej 

w wykopie, będzie ona samoistnie infiltrowała w grunt.  
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Tab. 6.5.1.3. Analiza konieczności realizacji odwodnień budowalnych w związku z realizacją wykopów 
budowalnych. 

L.p. Obiekt 
Głębokość 

posadowienia  
[m p.p.”0”] 

Rzędna dna wykopu 
[m n.p.m.] 

Rzędna wód 
podziemnych1  

[m n.p.m.] 

Ocena konieczności 
realizacji 

odwodnień 
1. Foyer -2 161,35 ~ 157,3 Brak 
2. Przebieralnia 0,00 – 3,7 165,15 – 161,45 ~ 157,3 Brak 
3. Palmiarnia1  -2 164,80 – 164,65 ~ 157,3 Brak 
4. Palmiarnia2 2,40 – 4,95 162,75 – 160,20 ~ 157,3 Brak 
5. Restauracja1 -2 164,95 ~ 157,3 Brak 
7. Restauracja2 2,40 – 4,95 162,75 – 160,20 ~ 157,3 Brak 
8. Galaxy 1,00 – 6,25 164,15 – 158,90 ~ 157,3 Brak 

1 – na podstawie maksymalnego stanu wód podziemnych stwierdzonych przez GCO Sp. z o.o., Sp. k., 2015. – patrz Dodatek E; 2 
– posadowienie powyżej aktualnego poziomu terenu, 
 

Dodatkowo na zał. 11 w sposób schematyczny zobrazowano relacje pomiędzy głębokościami 

posadowienia podziemnych obiektów i występowaniu wód podziemnych.  

 

Mając powyższe na uwadze określa się brak odziaływań na wody podziemne podczas prac 

związanych z realizacją obiektu. 

  

Oddziaływanie na wody powierzchniowe. 

Z uwagi na: 

- maksymalny zasięg oddziaływania realizacji wykopów ograniczony do obrysu wykopów, 

- odległość planowanej inwestycji najbliższej wody powierzchniowej (rzeki Suchej) – 2,0 km w kierunku 

południowo-zachodnim, 

wyklucza się możliwość jakiegokolwiek oddziaływania na wody powierzchniowe w związku z 

posadowieniem obiektów podziemnych. 

 

6.5.2. Faza eksploatacji.  

 

Oddziaływanie na grunty. 

Ponieważ grunty zlegają poniżej strefy hipergenezy na etapie eksploatacji wyklucza się 

występowanie oddziaływań w zwykłym trybie eksploatacji.   

  

Oddziaływanie na wody powierzchniowe 

 Odziaływanie projektowanej inwestycji na wody powierzchniowe wiąże się z 

odprowadzaniem: 
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1) ścieków opadowych i roztopowych do pobliskiego wyrobiska pożwirowego, które po zakończeniu 

eksploatacji kruszca będzie stanowiło sztuczny zbiornik wodny, 

2)  oraz ścieków przemysłowych i bytowych do rzeki Okrzeszy.  

 

Wpływ odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 

Projekt zakłada wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych trzema wylotami, tj.: 

- z dachów, 

- parkingu wewnętrznego, 

- parkingu zewnętrznego 

do pobliskiego wyrobiska pożwirowego, które tworzy zbiornik wód powierzchniowych. Schemat 

funkcjonalny takiego rozwiązania przedstawiono w zał. 10.1. 

 

Ilość ścieków opadowych i roztopowych obliczono następujących wzorem: 
 

Qd = q ∙ F ∙  [dm3/s] 
gdzie: 
q   -  natężenie deszczu  w dm3/s∙ha obliczenia przeprowadzono dla q = 130,75 dm3/s∙ha przy czasie trwania opadu t = 15 
min. 
F  -  powierzchnia obliczeniowa w ha (patrz tab. 2.4.2.1.) 
 - współczynnik spływu, dachy = 1,0; ciągi pieszo-jezdne asfaltowe = 0,9 
 

W wyniku obliczeń otrzymano następujące wartości: 

- natężenie ścieków Qd = ok. 1 536,32 ~ 1 536 dm3/s, 

- ilość ścieków Qdc = 1 382,68 ~ 1 382 m3.   

 

W celu ograniczenia natężenia wprowadzania ścieków do ww. wyrobiska zaproponowano instalację 

dwóch zbiorników retencyjnych na ścieki opadowe i roztopowe pochodzących z parkingów - jeden z 

parkingu wewnętrznego i jeden z parkingu zewnętrznego o pojemnościach odpowiednio max 265 m3 i 

741 m3. Projekt gospodarki ściekami opadowymi przedstawiono na zał. 10.2. Ww. zbiorniki pozwolą 

ograniczyć natężenie odprowadzanych ścieków do wyrobiska pożwirowego do wartości ostatecznie 

określonych w operacie wodnoprawnym. Dla potrzeb przedłożonego raportu przyjęto jednak 

najbardziej niekorzystną sytuację, tj. możliwość maksymalnego zrzutu ścieków opadowych i 

roztopowych z obliczonym wydatkiem 1 536 dm3/s. Wprowadzenie ścieków opadowych z ww. 

natężeniem trwającym 15 minut spowoduje teoretyczny maksymalny wzrost poziomu wody w 

zbiorniku o mniej niż 4 mm. W praktyce z uwagi na znacznie zdolności chłonne dna zbiornika czyste 

ścieki opadowe będą infiltrowały przez dno zbiornika do ziemi bez wywoływania ww. wzniosu. 
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Jakość ścieków opadowych i roztopowych obliczono na podstawie formuły opracowanej przez Instytut 

Ochrony Środowiska postaci: 

 

Sop = (103 δ/30F ψ) (1 a1 (F-Fu) + 2 a2 Fu) [kg/m3] 

gdzie: 
Sop stężenie zawiesin bez podczyszczania w osadnikach przy omiataniu ulic i parkingów 
δ współczynnik stężenia przyjmowany dla określonego prawdopodobieństwa przewyższenia 
F powierzchnia zlewni 
ψ współczynnik spływu 

1 współczynnik bezwymiarowy określający przeliczenie suchej masy pyłu na wskaźnik danego rodzaju zanieczyszczenia 

2 
współczynnik bezwymiarowy określający przeliczenie suchej masy odpadów na wskaźnik danego rodzaju 
zanieczyszczenia 

a1 opad pyłu kg/m2 wynoszący dla okolic Warszawy 

a2 ilość niezmiecionych śmieci zgromadzonych na ulicach i placach 

Fu powierzchnia ulic i placów 

 
Podstawiając stosowne wartości do wzoru otrzymamy: 

Sop = 73,5 mg/dm3, 

 

Biorąc następnie pod uwagę 50 % sprawność urządzeń podczyszczających, otrzymamy zawartość 

zawiesin ogólnych:   

Szaw = 37 mg/dm3, 

 

Obliczenie zawartości ekstraktu eterowego: 

SEE = 37 mg/dm3 ∙ 0,08 = 2,9 mg/dm3. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że substancje ropopochodne wchodzą w skład zanieczyszczeń oznaczanych 

parametrem ekstrakt eterowy (SEE > Ssropopoch), zawartość substancji ropopochodnych w 

odprowadzanych ściekach deszczowych nie powinna być wyższa niż 2,9 mg/dm3. 

 

Ww. obliczenia porównano z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie wprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi. Ww. zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tab. 6.5.2.1. Ocena prognozowanej jakości ścieków opadowych i roztopowych 

L.p. Wskaźniki zanieczyszczeń Prognozowana 
zawartość [mg/dm3] 

Wartość 
dopuszczalna 

[mg/dm3] 

Ocena spełnienia 
warunków 

wprowadzania do 
wód i ziemi 

1. Węglowodory ropopochodne  < 2,9 15 Spełnia warunki 
2. Zawiesina ogólna < 37 50 Spełnia warunki 
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Z powyższych obliczeń wynika, że zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w 

ściekach deszczowych będzie zdecydowanie niższa wartość graniczna określona obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Określone powyżej wartości zawiesiny ogólnej i węglowodorów należy traktować jedynie 

jako dane orientacyjne. 

 

Poza ww. oddziaływaniem z uwagi na znaczne oddalenie projektowanej inwestycji od źródlisk 

rzeki Suchej nie stwierdza się jakichkolwiek oddziaływań na rzekę Suchą. 

 

Wpływ odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. 

Ścieki bytowe, oraz ścieki przemysłowe pochodzące z: punktów gastronomicznych na terenie 

parku wodnego będą trafiały na oczyszczalnię ścieków w Grabcach Józefpolskich. Na podstawie 

uzgodnień z ZGKiM Gminy Mszczonów ustalono, że jakość ścieków nie będzie przekraczała 

następujących stężeń następujących wskaźników zanieczyszczeń: 

 pH:    8,2 [-], 

 Zawiesiny ogólne:  17 [mg/dm3], 

 ChZT:    210 [mg/dm3], 

 Cl:    221 [mg/dm3], 

 SO4:    66 [mg/dm3], 

 Nog:    45 [mg/dm3], 

 Pog:    3,7 [mg/dm3], 

 Fenole:   0,1 [mg/dm3], 

 As:    <0,005 [mg/dm3], 

 Pb:    <0,005 [mg/dm3], 

 Cd:    <0,001 [mg/dm3], 

 Cr:    <0,005 [mg/dm3], 

 Cu:    0,019 [mg/dm3], 

 Ni:    <0,005 [mg/dm3], 

 Hg:    <0,001 [mg/dm3], 

 Zn:    0,03 [mg/dm3]. 

Jednocześnie ZGKiM Gminy Mszczonów dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym (Decyzja Starosty 

Żyrardowskiego z dnia 31.12.2015 r., znak OŚ.6341.62.2015.AR) na wprowadzanie oczyszczonych 

ścieków do Okrzeszy o następującym składzie: 
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 odczyn:   6,5 – 9,0 [-], 

 temperatura:   35 [°C], 

 BZT5   25 [mg/dm3], 

 ChZTCr   125 [mg/dm3], 

 zawiesiny ogólne 35 [mg/dm3], 

 azot ogólny  15 [mg/dm3], 

 fosfor ogólny  2 [mg/dm3]. 

Z powyższego wynika, że wpływ ścieków z terenu parku wodnego na rzekę Okrzesza będzie wyłącznie 

pośredni, ponieważ z chwilą odebrania ścieków przez ZGKiM Gminy Mszczonów staje się on ich 

właścicielem. 

Ocenę wpływu ścieków odprowadzanych z terenu parku wodnego na rzekę Okrzeszę 

dokonywano w oparciu o: 

 możliwy średniodobowy zrzut ścieków do Okrzeszy z oczyszczalni = 1800 m3/d (na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego), 

 jakość odprowadzanych oczyszczonych ścieków do rzeki Okrzesza, 

 maksymalny dobowy zrzut ścieków z terenu parku wodnego = 300 m3/d a docelowo 500 m3/d, 

 uwarunkowania jakości odprowadzanych ścieków z terenu parku wodnego na oczyszczalnię 

ścieków. 

 Z zestawionych wyżej informacji wynika, że ścieki odprowadzane z parku wodnego będą 

stanowiły max. ok. 18 % a docelowo ok. 30 % ogólnej ilości, dopływających na oczyszczalnię ścieków. 

Należy zatem przyjąć, że taki też sam będzie udział w wprowadzanych oczyszczonych ściekach do rzeki 

Okrzeszy.  

Mając na uwadze przepływy w Okrzeszy, odprowadzane oczyszczone ścieki na czyszczalnię będą 

stanowiły: 

- niecałe 50 % przepływów SNQ, 

- ok. 60 % przepływu Q0, 

- ok. 30 % przepływu Q1, 

- ok. 17 % przepływu Q2, 

- ok. 9 % przepływów średnich SQ, 

- ok. 0,15 % przepływów katastrofalnych Q4. 

Z powyższego wynika, że ścieki z parku wodnego będą stanowiły mały udział w odpływie wód w 

Okrzeszy przy stanach średnich, a także znaczący przy stanach niskich. Wprowadzenie ww. ścieków nie 

niesie ze sobą negatywnych oddziaływań ilościowych, a przy stanach niskich wręcz niesie za sobą 
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pozytywne oddziaływanie na biocenozy funkcjonujące w sąsiedztwie rzeki. Również wpływ jakościowy 

nie będzie znaczący ponieważ ścieki będą wprowadzane z bezpieczną jakością określoną w pozwoleniu 

wodnoprawnym. Należy tutaj zaznaczyć, że wprowadzanie ścieków do Okrzeszy będzie 

oddziaływaniem stałym, które w przypadku występowania okresów suchych będzie miało charakter 

pozytywny (szczególnie dla roślinności, zwierząt i klimatu).  

Oddziaływanie skumulowane, tj. wprowadzanie wszystkich ścieków z oczyszczalni w Grabcach 

Józefpolskich, będzie stanowiło: 

- ok. 190 % przepływów SNQ, 

- ok. 244 % przepływów Q0, 

- ok. 122 % przepływów Q1, 

- ok. 70 % przepływów Q2, 

- ok. 37 % przepływów średnich SQ, 

- ok. 0,63 % przepływów katastrofalnych Q4. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że również skumulowane wprowadzanie ścieków nie będzie niosło 

za sobą znaczących oddziaływań ilościowych i jakościowych. Zwraca się uwagę na fakt pozytywnego, 

stałego oddziaływania skumulowanego w okresach bezopadowych, tj. na zachowanie przepływu 

nienaruszalnego, co będzie miało pozytywny wpływ na zwierzęta, roślinność i klimat. 

 

Oddziaływanie na wody podziemne 

 Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń na terenie projektowanego parku wodnego dla wód 

podziemnych będą:  

- ciągi komunikacyjne,  

- zbiorniki na paliwa płynne (do agregatów).  

Ciągi komunikacyjne będą powodowały możliwość wystąpienia oddziaływań jakościowych na wody 

podziemne. Jednakże z uwagi na fakt, że ścieki opadowe będą powstawały na utwardzonych terenach 

komunikacyjnych, skąd będą trafiały do urządzeń oczyszczających tj. osadników, separatorów – 

przewiduje się brak negatywnego oddziaływania jakościowego w przy normalnej ekspoatacji. 

Zbiorniki na paliwa.  

Z uwagi na:  

- instalację bezpiecznych dwupłaszczowych zbiorników na paliwa, 

- instalację szczelnych urządzeń do przepompowywania paliw, 

- instalację czujników informujących o potencjalnym wycieku, 
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nie przewiduje się zmian składu wód podziemnych w związku z instalacją urządzeń do gromadzenia i 

transportu paliw pod powierzchnią ziemi. 

Reasumując - nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ośrodek 

gruntowo-wodny w normalnym trybie użytkowania.  

  

W celu przedstawienia prognozy zmian pod wpływem oddziaływania inwestycji w warunkach 

wystąpienia awarii, tj. rozszczelnienia elementów w których mogą znajdować się paliwa obliczono 

potencjalny czas migracji zanieczyszczeń ze wzoru Bindemana postaci: 

T = m/Va [d], 

gdzie: 
m – miąższość warstwy [m], 
Va = (2k)1/3/ne– prędkość przesączania [m/d],  
 – średnia infiltracja [m/d],  
k – współczynnik filtracji przyjęty z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [m/d],  
ne – porowatość efektywna 
 
Wyniki obliczeń zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Tab. 6.5.2.2. Czas migracji zanieczyszczeń do I warstwy wodonośnej. 
Oznaczenie Nr warstwy litologia m1 k1 1 ne

1 T1 
ZO1 I warstwa Po 4,0 225,5 0000994 0,2 13 
ZO2 I warstwa Pd 2,0 23,5 0,000829 0,35 16 

1– oznaczenia jak wyżej, Pd – piasek drobny, Po – pospółka. 

 

Z obliczeń zestawionych w powyższej tabeli wynika, że potencjalne zanieczyszczenia ze zbiorników na 

olej trafią do warstwy wodonośnej po 13-16 dniach. 

Ponadto, opierając się na nomogramie S. Witczaka (S. Witczak, A. Adamczyk, 1994) można 

oszacować, że rzeczywista szybkość przepływu wody w warstwie wodonośnej a więc w przybliżeniu 

szybkość migracji zanieczyszczeń kształtuje się przy spadkach ok. 0,0033 na poziomie ok. 20 - 30 m/rok. 

 

Oddziaływanie na stosunki wodne 

 Każda zmiana charakteru zagospodarowania przestrzennego z otwartego (półnaturalnego) na 

każdy inny wpływa na stosunki wodne. Wpływ ten podyktowany jest koniecznością budowy 

zadaszonych obiektów i utwardzaniem powierzchni terenu (tereny komunikacyjne – ciągi jezdne i 

piesze), które ze swojej natury ograniczają swobodną infiltrację wód opadowych do ziemi i dalej do 

warstwy wodonośnej, kierując wody do odbiornika (wcześniej niekiedy je retencjonując). Dokonuje się 

wtedy zmiana stosunków wodnych polegająca na pozbawieniu części podziemnego cyklu obiegu wody 

w przyrodzie. W przypadku wprowadzenia zabudowy na tereny otwarte jest to więc zmiana 

nieunikniona i dlatego ograny samorządowe decydując się na zmianę charakteru zagospodarowania 
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przestrzennego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wprowadzają zasadę pozostawienia 

minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, których utrzymanie daje gwarancję, że zmiana 

stosunków wodnych będzie na akceptowalnym dla środowiska poziomie.  

Z taką sytuacją mamy miejsce w analizowanym przypadku, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu przewiduje pozostawienie 30 % powierzchni biologicznie czynnej (tj. 

ok. 61 000 m2). Z projektu parku wodnego wynika, że powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosiła 

min. 61 000 m2. Oznacza to, że spełnione jest kryterium zachowania właściwych powierzchni 

wynikających z MPZP gwarantujących zachowanie odpowiedniej powierzchni zasilania wód 

podziemnych. 

 W tym kontekście, zmiana stosunków wodnych polegająca na ograniczeniu odpływu 

podziemnego tj. odwodnieniu analizowanego terenu kanalizację deszczową jest sprawą drugorzędną 

(pomijalną) i bez najmniejszych konsekwencji dla terenów otaczających. Pozostaną bowiem 

odpowiednie powierzchnie zapewniające poprawne funkcjonowanie systemu przyrodniczego na 

analizowanym terenie i w jego sąsiedztwie. Należy tutaj zaznaczyć, że odbiornik (wyrobisko górnicze), 

do którego planuje się wprowadzić ścieki opadowe i roztopowe posiada niemal nieograniczoną 

możliwość przyjęcia każdej ilości ścieków opadowych i roztopowych.    

 

 Podsumowując należy stwierdzić, że zmiana zagospodarowania terenu w ograniczonym 

zakresie będzie wpływała na zamianę stosunków wodnych, będą to jednak zmiany o akceptowalnym 

dla środowiska charakterze. Nie będą to w żadnym przypadku zmiany oddziałujące na istotne 

parametry jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wpływ wprowadzenia ścieków opadowych na stany wody w 

odbiorniku będzie niewielki. W przypadku wprowadzenia maksymalnej ilości ścieków przyrost warstwy 

wody stanowi mniej niż 4 mm. Takie wartości nie powodują żadnego zagrożenia powodziowego.  

Pomimo znacznego udziału powierzchni utwardzonych tereny powierzchni parku wodnego nie 

powinny stwarzać dodatkowego zagrożenia w okresach wiosennych podczas tajania śniegu. 

Standardem na tego typu obiektach jest to, że po każdym większym opadzie śnieg jest usuwany z 

ciągów jezdnych i pryzmowany. W efekcie oznacza to, że w przypadku wystąpienia gwałtownego 

ocieplenia retencja śniegowa jest tak duża i skuteczna, że nie należy spodziewać się istotnych zagrożeń 

wynikających z faktu gwałtownego ocieplenia i szybkiego spływu wód roztopowych.  

 

Oddziaływanie na jednolite części wód 

 Wpływ działalności zakładu na cele środowiskowe JCWPd przedstawia poniższa tabela. 
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Tab. 6.5.2.3. Parametry dla ustalania celów środowiskowych dla JCWPd 
Nazwa parametru Wartość progowa dla parametru Efekty funkcjonowania zakładu 

Wykonanie urządzeń wodnych 
Parametry chemiczne 

Wskaźniki fizyko-chemiczne 

określona dla III klasy wg 
Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. 
U. Nr 143, poz. 896) 

Nie będą przekroczone wartości 
graniczne dla III klasy wg 
Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w 
sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 
143, poz. 896)  
/funkcjonowanie przedsięwzięcia 
nie będzie wpływało na wskaźniki 
fizykochemiczne wód 
podziemnych/ 

Występowanie efektów 
zasolenia Nie występuje Nie będą występowały 

Zmiany PEW świadczące o 
zasoleniu Nie występuje Nie będą występowały 

Zagrożenie dla osiągnięcia 
celów środowiskowych przez 
wody powierzchniowe 

Nie występuje Nie będzie występowało 

Parametry ilościowe 

Pobór wód podziemnych Nieprzekraczanie dostępnych 
zasobów do zagospodarowania 

Nie dotyczy 
/zakład nie będzie pobierał wód 

podziemnych/ 
Znaczne zmiany położenia 
zwierciadła wody Nie występują Nie będą występowały 

Zmiana kierunków krążenia 
wody Nie występuje Nie będą występowały 

Dodatkowe:   

Wpływ wahań poziomu wód 
podziemnych na:  - - 

a) niespełnienie celów 
środowiskowych przez wody 
powierzchniowe 

Nie występuje Nie będą występowały 

b) wystąpienie znacznych 
obniżenień zwierciadła wód 
podziemnych 

Nie występuje Nie będą występowały 

c) wystąpienie szkód w 
ekosystemach lądowych 
zależnych od wód podziemnych 

Nie występuje Nie będą występowały 

Wpływ zmiany kierunków 
krążenia wód podziemnych na 
intruzje wód słonych 

Nie występuje Nie będą występowały 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że na podstawie:  

 informacji zawartych w rozdz. 3.4. o analizowanej jednolitej części wód podziemnych jako 

jednostce w której występuje dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy,  
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 a także prognozowanym wpływie działalności zakładu na wody podziemne przedstawionym w 

rozdz. 6.5.2., 

można stwierdzić, że działalność zakładu nie będzie przeszkadzała w osiągnięciu celów 

środowiskowych dla JCWPd. 

 

Wpływ działalności zakładu na cele środowiskowe JCWP przedstawia poniższa tabela. Ponieważ 

projektowany zakład znajduje się na terenie JCWP rzeki Suchej, a ścieki z zakładu będą docelowo 

trafiały do JCWP rzeki Okszeszy przedstawiono wpływ działalności zakładu na obie jednostki. 

 

Tab. 6.5.2.4. Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód 
ustalonych jako cele środowiskowe dla JCWP PLRW2000172727299 i JCWP PLRW2000172727631. 

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość dla dobrego 
stanu ekologicznego 

Efekty działalności zakładu na JCWP nr 
PLRW2000172727299 PLRW2000172727631 

 
Elementy biologiczne 

1 Chlorofil „a” [mg/dm3] 35 
Brak negatywnego 

wpływu na elementy 
biologiczne.  

Brak negatywnego 
wpływu na elementy 

biologiczne. 

2 Wskaźnik okrzemkowy IO 0,50 

3 Makrofitowy Indeks 
Rzeczny 35 

Elementy fizyko-chemiczne 
1 Temperatura wody [C] 24 

Brak negatywnego 
wpływu na elementy 
fizyczno-chemiczne 

/rzeka Sucha znajduje 
się poza zasięgiem 

oddziaływania 
przedmiotowego 

zakładu/. 

Brak negatywnego 
wpływu na elementy 
fizyczno-chemiczne 

/ścieki odprowadzane 
na gminną 

oczyszczalnię ścieków 
w Grabcach 

Józefolskich będą 
oczyszczane a 

następnie 
wprowadzane do 

Okrzeszy zgodnie z 
pozwoleniem 

wodnoprawnym/.  

2 Zawiesina ogólna 
[mg/dm3] 50 

3 BZT5 [mgO2/dm3] 6 
4 ChZTMn [mgO2/dm3] 12 
5 Azot ogólny [mgN/dm3] 10 
6 Fosfor ogólny [mgP/dm3] 0,4 
7 Siarczany [mgSO4/dm3] 250 

8 Chlorki [mgCl/dm3] 300 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że na podstawie:  

 informacji zawartych w rozdz. 3.3. o analizowanych jednolitych częściach wód 

powierzchniowych jako jednostkach w których jest możliwe osiągnięcie zakładanego celu 

środowiskowego,  

 a także prognozowanego wpływu działalności zakładu na wody powierzchniowe przedstawione 

w rozdz. 6.5.2., 
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można stwierdzić, że działalność zakładu nie będzie przeszkadzała w osiągnięciu poprawy celów 

środowiskowych dla ww. JCWP. 

 

6.5.3. Faza likwidacji obiektu.  

W chwili obecnej nie planuje się likwidacji obiektu. Potencjalny wpływ likwidacji przedsięwzięcia 

na grunty i wody będzie podobny do już omówionego wpływu na etapie realizacji. 

 

6.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny. 

 

Szczegółowa analiza oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny stanowi treść Dodatku 

A. 

 

6.6.1. Faza budowy. 

Na etapie budowy nastąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz 

pojazdów budowy. Nie można wskazać dokładnych wartości poziomu opisanego oddziaływania, ze 

względu na indywidualne i zależne od wykonawcy rodzaje wykorzystywanego sprzętu budowlanego. 

Uciążliwość generowanego w tej fazie hałasu związana jest z faktem, iż praca wielu maszyn odbywa się 

jednocześnie. Poziom hałasu w miejscu prowadzenia prac wahać się będzie pomiędzy 88 a 110 dB.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę potencjalnych źródeł hałasu występujących na placu budowy.  

 

Tab. 6.6.1.1. Szacunkowe wartości poziomu hałasu na placu budowy. 

Urządzenia – źródła dźwięku 
Szacunkowy poziom natężenia dźwięku  

[dB] 
Samochody ciężarowe 88-100 
Maszyny budowlane 89-107 
Sprężarki 101-104 
Młoty udarowe i kruszarki 108-114 
Koparki, spycharki, ładowarki 106-110 

 

Zasięg hałasu o poziomie równoważnym 50 dB (poziom dopuszczalny dla pory dziennej) podczas pracy 

maszyn budowlanych może wynosić do ok. 500 m. Zasięg hałasu o poziomie równoważnym 55 dB 

(poziom dopuszczalny dla pory dziennej) podczas pracy maszyn budowlanych (LWaeq =110 dB) może 

wynosić do ok. 250 m. 

Jednak ponieważ czas związany z procesem budowy jest relatywnie krótki, nie jest celowe stosowanie 

zabezpieczeń akustycznych biernych (budowa ekranów tylko na czas budowy jest nieuzasadniona 
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ekonomicznie). Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej 

(ograniczenie emisji hałasu metodą organizacyjną). 

Urządzenia wykorzystywane na budowie powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202) oraz 

posiadać aktualne badania techniczne.  

 

6.6.2. Faza eksploatacji.  

 

W celu określenia oddziaływania na klimat akustyczny przemodelowano wyróżnione w rozdz. 

2.4.6. źródła hałasu w celu określenia poziomów hałasu w punktach obliczeniowych zlokalizowanych 

na granicy terenów chronionych akustycznie.  

W poniższych tabelach zestawiono poziom mocy akustycznej planowanego przedsięwzięcia. 

Tab. 6.6.2.1. Emisja hałasu na etapie eksploatacji – poziomy sumaryczne. 

L.p. Instalacja 
Poziom mocy akustycznej 

przed wyciszeniem 
Poziom mocy akustycznej 

po wyciszeniu 
LWA [dB] LWA [dB] 

1 Komin kotłowni K1 103,5 78,5 
2 Czerpnie ścienne C1 88,6 88,6 
3 Czerpnie ścienne C2 79,1 79,1 
4 Wyrzutnie dachowe W1 84,1 84,1 
5 Zespół czerpni i wyrzutni CW1 75 75 
6 Komin kotłowni K2 102,1 84,8 

 

Dodatkowo poziom mocy akustycznej dla transportu samochodowego zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 6.6.2.2. Emisja hałasu – transport samochodowy - na etapie eksploatacji. 

L.p. Źródło zastępcze 
Poziom mocy akustycznej 

pora dzienna 
Poziom mocy akustycznej 

pora nocna 
LWA [dB] LWA [dB] 

1 D1 (65 % dojazd północny) 99,6 93,9 
2 D2 (35 % dojazd południowy) 96,9 91,2 
3 S1 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
4 S2 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
5 S3 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
6 S4 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
7 S5 (manewry na parkingu) 100,0 96,1 
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W wyniku przeprowadzonych symulacji otrzymano następujące poziomy hałasu w zakładanych 

punktach obserwacji (patrz tabela poniżej). Rozkład równoważnych poziomów dźwięku został 

przedstawiony także w formie graficznej w załączniku H w Dodatku A w porze dziennej i nocnej. 

 

Tab. 6.6.2.3. Równoważny poziom dźwięku w punktach obserwacji. 

L.p. Punkty obserwacji 
Równoważny poziom dzięku 

pora dzienna 
Równoważny poziom dzięku 

pora nocna 
LA [dB] LA [dB] 

1 P1 41,6 37,6 
2 P2 47,0 42,7 
3 P3 39,4 35,3 
4 P4 49,8 45,3 
5 P5 51,6 47,5 

 

Analiza równoważnego poziomu dźwięku w punktach obserwacyjnych prowadzi do wniosku, 

że hałas emitowany do środowiska nie będzie powodował przekraczania dopuszczalnych 

równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej na terenach chronionych akustycznie pod 

warunkiem dotrzymania parametrów akustycznych wynikających z niniejszego opracowania. 

Teoretycznie w porze nocnej dla punktów P2 i P5  występuje niewielkie przekroczenie związane 

z ruchem pojazdów na parkingu zgodnie z założonym natężeniem ruchu tj. szacunkowo ok. 300 

pojazdów wyjeżdżających z terenu obiektu w godzinach 2200 - 2300 - wartość, którą należy 

zweryfikować na etapie eksploatacji obiektu. Jednak ze względu na to, że wytyczne ITB zakładają 

zdecydowanie wyższy poziom akustyczny od rzeczywistego poziomu pojazdów obecnie 

produkowanych oraz z uwagi na fakt, że we godzinach nocnych będzie użytkowany tylko parking 

wewnętrzny (tj. dalej oddalony od terenów chronionych akustycznie położonych  w kierunku punktów 

P2 i P5) to można być pewnym, że w pełni zostaną dotrzymane obowiązujące wymogi dla terenów 

chronionych akustycznie.  

 

6.6.3. Faza likwidacji obiektu.  

 

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia. Nie mniej jednak oddziaływanie na klimat akustyczny w 

fazie likwidacji będzie miało podobny charakter oraz zasięg jak na etapie budowy przedsięwzięcia. 

Ewentualna analiza likwidacji i towarzyszące jej efekty akustyczne będą zależały od przyjętej 

technologii i obecnie nie można tego określić. 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa Parku Wodnego Water World of Poland w miejscowości Wręcza … 

 
 
 

91 
AQUAGEOMF 05-090 Raszyn-Falenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) 720 54 26 i 720 80 90, tel. kom. 0602 766 884 

 

6.7. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. 

 

Szczegółowa analiza oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne stanowi treść 

Załącznika Głównego B. 

 

6.7.1. Faza budowy. 

Na etapie budowy wystąpi emisja składników spalin z: 

1) maszyn budowlanych (koparki, spycharki, dźwigi), 

2) pojazdów budowy, 

3) agregatów, sprężarek itp.; 

4) a także niezorganizowany „unos” pyłów związany z robotami ziemnymi. 

 

Nie ma jeszcze szczegółowo sprecyzowanych danych dotyczących przewidywanego czasu 

budowy oraz zapotrzebowania na sprzęt budowlany. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w fazie budowy będzie miało charakter miejscowy 

i okresowy i zakończy się po oddaniu obiektu do użytkowania. 

Urządzenia wykorzystywane na budowie powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 

zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202) oraz 

posiadać aktualne badania techniczne.  

 

W poniższej tabeli zestawiono szacunkową emisję zanieczyszczeń na etapie realizacji. 

 

Tab. 6.7.1. Szacunkowa emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji [kg/a]. 
L.p. Substancja Wariant proponowany przez wnioskodawcę 
1. dwutlenek azotu NO2 5321,0 
2. dwutlenek siarki SO2 21,1 
3. tlenek węgla CO 8134,1 
4. pył PM10 1603,7 
5. pył PM2,5 1521,0 
6. benzen 24,7 
7. ołów 0,5 
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6.7.2. Faza eksploatacji.  

Na etapie eksploatacji emisję zanieczyszczeń do atmosfery będą generowały następujące źródła: 

 kotłownie gazowe i na olej opałowy, 

 awaryjne agregaty prądotwórcze, 

 parkingi i drogi wewnętrzne. 

 

 
Ryc. 6.7.2.1. Izolinie stężeń zanieczyszczeń z wartościami dopuszczalnymi. 
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Wykonano obliczenia stężeń maksymalnych dla każdej substancji w powietrzu emitowanych z 

projektowanych kominów (patrz załącznik nr 2 w Załączniku Głównym B). Maksymalne stężenie 1-

godzinowe dwutlenku azotu okazało się większe od 10% wartości dopuszczalnej należało więc wykonać 

obliczenia stężeń substancji gazowych na poziomie terenu w regularnej siatce (x, y) w otoczeniu 

obiektu – przyjęto krok siatki 50 m.  

Nie stwierdzono odstępstw od wartości dozwolonych dla dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, 

tlenku węgla, pyłu PM1i i pyłu PM2,5 i ołowiu (patrz załączony wydruk wyników – zał. 2 i 3  w Załączniku 

Głównym B). 

Wyniki obliczeń przedstawiono również graficznie (patrz ryc. 6.6.1.), jako izolinie naniesione 

na przebieg granic analizowanego terenu.   

Mając na uwadze rozkład izolinii stężeń należy stwierdzić, że przewidywane zanieczyszczenie 

powietrza nie jest przeszkodą dla pozytywnego uzgodnienia inwestycji polegającej na budowie Parku 

Wodnego WATERWORLD OF POLAND. 

 

6.7.3. Faza likwidacji obiektu.  

 

Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie będzie funkcjonować przez długi okres czasu i jego 

likwidacja jest mało prawdopodobna. Najbardziej prawdopodobne jest potencjalne przeobrażenie 

parku wodnego w obiekt o innej formie użytkowania. 

Można przypuszczać, że w trakcie ewentualnej likwidacji lub przebudowy centrum powstaną 

uciążliwości podobne do fazy budowy. 

 

6.8. Oddziaływanie na obszary i obiekty chronione. 

 

Mając na uwadze obszary i obiekty chronione wymienione w rozdz. 3.9, a także odziaływania 

opisane w rozdz. 6.1 – 6.7, należy stwierdzić, że w zasięgu oddziaływania nie znajdą się obszary i obiekty 

chronione w myśl zapisów ustawy o ochronie przyrody. 

 

6.8.1. Faza budowy. 

 

Łąki Żukowskie PLH140053  
1) Integralność obszaru Natura 2000 
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Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 3,3 km od granic Obszaru, tym samy nie dojdzie 

do naruszenia jego granic ani integralności. Będzie tu brak jakichkolwiek oddziaływań 

bezpośrednich i pośrednich. 

2) przedmioty ochrony 

Zgodnie z projektem Planu Zadań ochronnych do głównych zidentyfikowanych zagrożeń 

należą: 

E01.03 Zabudowa rozproszona – rozwój zabudowy jednorodzinnej i letniskowej prowadzi 

efekcie do trwalej zajętości terenu, odwodnienia gruntów (drenaż), fragmentacji i /lub utraty 

powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk motyli. Zagrożenie to za istniejące uznano dla 

tych płatów siedlisk, które znajdują się na działkach ewidencyjnych przeznaczonych do  

zabudowy mieszkaniowej (MN2) wzdłuż ciągów komunikacyjnych Studzieniec- Żuków, 

Studzieniec – Nowa Huta oraz dróg w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Puszcza Mariańska Uchwała XXXXIV/246/2006 z dn. 9 marca 2006.  

J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód, ogólnie – wszelkie zmiany w systemie 

hydrologicznym powodujące obniżanie się poziomu wód gruntowych, brak zalewów oraz 

zmiana przepływów mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać negatywnie na stan ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz bazę pokarmową motyli. 

K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – dotyczy zarówno siedlisk przyrodniczych, jak 

i siedlisk motyli. W związku z występującymi zaburzeniami istnieje konieczność ekstensywnego 

użytkowania kośnego siedlisk łąkowych, przy czym zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża (a także 

prowadzona w niewłaściwych terminach) częstotliwość działań lub też ich zaniechanie może 

prowadzić do utraty niektórych jego cech. Potencjalne zagrożenia związane są głównie z 

zarzuceniem ekstensywnego użytkowania oraz dalszym odwodnieniem terenu w wyniku 

pojawiającej się sukcesji, co skutkować będzie pogłębieniem istniejących już zagrożeń oraz 

rozszerzeniem ich zasięgu na wszystkie płaty siedlisk łąkowych. 

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok.  3,3 km od granic Obszaru. Nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania na jego wartości przyrodnicze. Na etapie budowy nie dojdzie do trwałego lub czasowego 

zniszczenie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk motyli. Charakter i zakres prac nie ma wpływu na 

gospodarkę łąkową, zwłaszcza użytkowanie kośne oraz nie spowoduje zaburzeń w systemie 

hydrologicznym Obszaru. Inwestycja ta nie wiąże się z konserwacją i utrzymaniem  sieci rowów 

szczegółowych ani zabudową jednorodzinną wpływającą na zaburzenia poziomu wód gruntowych.  

 

Dąbrowa Radziejowska PLH140003 

3) Integralność obszaru Natura 2000 
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Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 6 km od granic Obszaru, tym samy nie 

dojdzie do naruszenia jego granic ani integralności. Będzie tu brak jakichkolwiek 

oddziaływań bezpośrednich i pośrednich. 

4) Przedmioty ochrony 

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok.  6 km od granic obszaru Natura 2000. 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony jakim jest 

siedlisko przyrodnicze 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetaliapubescenti-petraeae). 

Na etapie budowy nie dojdzie do trwałego lub czasowego zniszczenie dąbrowy, 

zwłaszcza roślin runa. 

 

Rezerwat przyrody Dąbrowa Radziejowska  

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok.  6 km od granic rezerwatu. Nie przewiduje się 

znaczącego oddziaływania na jego wartości przyrodnicze. Na etapie budowy nie dojdzie do trwałego 

lub czasowego zniszczenie najcenniejszych komponentów przyrodniczych jakim jest ciepłolubna 

dąbrowa z bogatym i reprezentatywnym runem.  

 

Rezerwat przyrody Puszcza Mariańska  

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 6,8 km od granic rezerwatu. Nie przewiduje się 

znaczącego oddziaływania na jego wartości przyrodnicze. Na etapie budowy nie dojdzie do trwałego 

lub czasowego zniszczenie najcenniejszych komponentów przyrodniczych jakimi są drzewostany i 

zbiorowiska leśne jakimi są grądy. 

 

Bolimowski Park Krajobrazowy  

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ponad 3,6 km od granic Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na wartości przyrodnicze, krajobrazowe 

i kulturowe. Na etapie budowy nie dojdzie do trwałego lub czasowego zniszczenie najcenniejszych 

komponentów przyrodniczych i krajobrazowych parku. 

 

Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Biorąc pod uwagę rodzaj emisji powstałych na etapie budowy oraz znaczne oddalenie (ok. 2,3 

km) nie dojdzie znacząco negatywnego oddziaływania na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe.  

 

Pomniki przyrody 
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Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie (ok. 4,2 km) najbliżej położonego pomponika przyrody 

nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na niego.  

 

Główny zbiornik wód podziemnych. 

 Nie przewiduje się żadnego wpływu realizacji inwestycji na GZWP nr 215. 

 

6.8.2. Faza eksploatacji. 

 

Łąki Żukowskie PLH140053  
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, a w 

szczególności na zaburzenia w systemie hydrologicznym, który stanowić może zagrożenie dla 

przedmiotów ochrony. Woda na potrzeby funkcjonowania Parku Wodnego będzie wykorzystywana z 

sieci wodociągowej miasta Mszczonów. 

 

Dąbrowa Radziejowska PLH140003 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 200, jak i 

przedmiot ochrony, a w szczególności na wzrost deficytu wody, który mógłby doprowadzić do 

obumierania dębów. Woda na potrzeby funkcjonowania Parku Wodnego będzie wykorzystywana z 

sieci wodociągowej miasta Mszczonów. 

 

Rezerwat przyrody Dąbrowa Radziejowska  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na rezerwat przyrody, a w 

szczególności na wzrost deficytu wody na jego terenie. Woda na potrzeby funkcjonowania Parku 

Wodnego będzie wykorzystywana z sieci wodociągowej miasta Mszczonów. 

 

Rezerwat przyrody Puszcza Mariańska  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na rezerwat przyrody, a w 

szczególności na wzrost deficytu wody na jego terenie. Woda na potrzeby funkcjonowania Parku 

Wodnego będzie wykorzystywana z sieci wodociągowej miasta Mszczonów. 

 

Bolimowski Park Krajobrazowy  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji naBolimowski Park Krajobrazowy, a 

w szczególności na  wzrost deficytu wody na terenie parku krajobrazowego. Woda na potrzeby 

funkcjonowania Parku Wodnego będzie wykorzystywana z sieci wodociągowej miasta Mszczonów.  
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Bolimowsko-Radziejowicki z Doliną Środkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie eksploatacji. 

 

Pomniki przyrody 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie eksploatacji. 

 

Główny zbiornik wód podziemnych. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie eksploatacji. 

 

6.8.3. Faza likwidacji. 

 

Nie przewiduje się likwidacji projektowanej inwestycji. W przypadku konieczności jej likwidacji, 

oddziaływania w fazie likwidacji będą takie same jak dla fazy realizacji. 

 

6.9. Oddziaływanie na dobra materialne, dobra kultury i krajobraz. 

 

Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia oraz określony w poprzednich rozdziałach jego 

zasięg oddziaływania wyklucza negatywny wpływ na dobra materialne i dobra kultury. Można 

natomiast z pewnością przyjąć tezę, że część klientów parku wodnego korzystając, z bliskiej obecności 

zabytków i innych cennych kulturowo i historycznie miejsc będzie je odwiedzała, tym samym 

wzmacniając ich rangę, co z pewnością będzie przekładało się na wzmocnienie finansowe 

funkcjonowania tych obiektów. Takie oddziaływanie należy ocenić pozytywnie. 

 

Odziaływania  na dobra materialne są wpływami, które są stosunkowo trudne do oszacowania. 

Jednakże biorąc pod uwagę przykłady z innych miejsc, w których podobne obiekty powstały – zawsze 

się to wiązało ze wzrostem cen działek inwestycyjnych w okolicy, co należy odczytywać jako wpływ 

pozytywny. Ma on charakter pośredni na ludzi, dlatego odwołanie do tego oddziaływania znajduje się 

również w rozdz. 6.1. 

  

Odziaływanie parku wodnego na krajobraz będzie związane się z zasadniczą zmianą odbioru 

wizualnego analizowanego terenu. W chwili obecnej w sąsiedztwie na analizowanego terenu znajdują 

się obiekty także nie tworzące harmonijnej zabudowy z otaczającym leśnym i otwartym (kopalnia 
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kruszców z wyrobiskiem) terenem i należy uznać, że to one zmieniają one w istotny sposób lokalny 

krajobraz.  

Przedmiotowa inwestycja z pewnością wpłynie na zmianę ładu przestrzennego krajobrazu, ale 

odnosi się to głównie do oddziaływań wizualnych. Oddziaływania te wystąpią w odniesieniu do terenu 

docelowej inwestycji jak i terenów otaczających tj. miejscowości: Wręcza, Grabce, Olszówka.  

Oddziaływania powyższe należy odnieść do okresu eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

Wtedy obiekty wchodzące w skład całego przedsięwzięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą staną się 

nowymi składnikami krajobrazu i będą przyczyniać się bezpośrednio do jego zmian wizualnych. 

Oczywistym jest, iż park wodny stanowić będzie swoistą dominantę w okolicznym krajobrazie, 

jednak nie przewiduje się wystąpienia daleko idących negatywnych oddziaływań na jego walory 

wizualne. Można powiedzieć, że przy „inwencji” architektów inwestycja będzie wpisywać się w ład 

przestrzenny jako element pozytywny. 

 

Należy zaznaczyć, że sama koncepcja realizacji parku wodnego w tym konkretnym miejscu jak 

i poszczególne wszystkie projektowane obiekty są zgodne z wymaganiami postawionymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do MPZP została wykonana 

prognoza oddziaływania na środowisko, w której założono, że projektowane przeznaczenie terenu, a 

ściślej mówiąc zmiana z charakteru otwartego na zurbanizowany przyczyni się do zmiany krajobrazu. 

Powyższa ocena została zaakceptowana przyjęciem MPZP gminy Mszczonów obejmującego fragment 

miejscowości Wręcza i Olszówka ze stosownymi zapisami umożliwiającymi tego typu inwestycje. 

W związku z tym ocena oddziaływania na krajobraz w tym zakresie ma charakter drugorzędny i nie 

może być przyczynkiem formułowania wniosków mających zdyskredytować inwestycję. 

 

6.10. Oddziaływanie światła na środowisko. 

 

6.10.1. Faza budowy. 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania oświetlenia na środowisko podczas budowy. Prace nie 

będą prowadzone w godzinach nocnych (z wyjątkiem prac wymagających technologicznej ciągłości) a 

oświetlenie będzie wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Jednakże zgodnie z zasadą przezorności na etapie budowy przewidziano zastosowanie 

oświetlenia dającego tzw. ciepłe widmo świetlne (np. sodowego), ograniczającego przywabianie 

owadów nocą. Będą także stosowane szczelne obudowy lamp na placach budowy, w bazach 

materiałowych i parkach maszynowych, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.  
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6.10.2. Faza eksploatacji. 

Do oceny oddziaływania oświetlenia na środowisko założono, że ma ono istotny wpływ tylko 

na jego elementy biotyczne, tj. roślinność, zwierzęta i ludzi. Szczegółowy wpływ inwestycji na ww. 

komponenty środowiska omówiono w rozdz. 6.1., 6.2. i 6.3. 

Oddziaływanie światła na roślinność jest niewielka. Rośliny nie reagują generalnie na zwykłe sztuczne 

światło. 

Nieco większy wpływ oświetlenie będzie wywierało na zwierzęta, należy jednak podkreślić że 

projektowane oświetlenie nie stanowi zagrożenia dla ptaków (według opracowań Kamińskiej D i 

współautorów z 2014 r., a także Fica M., i współautorów z 2015 r.). Zgodnie ze współczesną wiedzą 

ptaki dobrze radzą sobie w środowisku przesyconym sztucznym oświetleniem (potwierdzają to gołębie, 

wróblowate, krukowate zamieszkujące duże miasta).  

W przypadku nietoperzy światło stanowi jedynie wabik dla potencjalnych ofiar jakimi są owady, które 

w przypadku instalowania osłon na źródłach światła także nie ucierpią z powodu oświetlenia. 

Brak jest informacji o negatywnym wpływie negatywnym sztucznego oświetlenia na pozostałe ssaki 

czy płazy. W związku powyższym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania oświetlenia inwestycji 

na środowisko. 

 Oddziaływanie oświetlenia na ludzi także nie będzie znaczące. W bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji nie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Nie będą zatem w oddziaływały na 

zabudowę zakłócenia, rozbłyski, czy oświetlania niepożądanych miejsc. Jedynym oddziaływaniem 

może być łuna świetlna. Należy tu zaznaczyć, że nie dla wszystkich jest ona czymś negatywnym. 

Niektórzy ludzie samo światło jak również łunę odbierają jako coś pozytywnego, inni natomiast 

postrzegają jako uciążliwość. Warto także zaznaczyć, że oświetlenie projektowanej inwestycji może 

mieć także pozytywny wpływ na poprawę warunków drogowych na odcinku drogi gminnej – ul. 

Szkolnej i przedłużenie ul. Żukowskiej, co będzie przekładało się na bezpieczeństwo kierowców. 

 

6.10.3. Faza likwidacji. 

Nie przewiduje się likwidacji projektowanego obiektu. W przypadku konieczności jego likwidacji, 

oddziaływania oświetlenia na środowisko będą podobne z fazy budowy. 

 

6.11.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki odpadami 

 

6.11.1. Faza budowy. 
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Przy realizacji inwestycji powstanie wielkoprzestrzenny wykop, dlatego najistotniejsze będą tu odpady 

z grupy 17 05, tj. gleba i ziemia. Z wykopu zostaną wydobyte nie zanieczyszczone grunty, które 

częściowo zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji, a nadmiar wywieziony, dla potrzeb 

niwelacji innych obszarów w rejonie Mszczonowa i okolic. Szacuje się, że będzie to ok. 65 000 m3 

materiału gruntowego a 75 % tej objętości zostanie wykorzystane na miejscu do budowy obiektu. Nie 

jest wykluczone, że wykorzystane przez Inwestora ilości gruntu mogą ulec zmianie. W świetle ustawy 

o odpadach grunt ten nie będzie klasyfikowany jako odpad.  

Prognozowane rodzaje i ilości odpadów do wytworzenia w związku z budową planowanej inwestycji 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tab. 6.11.1.1. Prognozowane rodzaje oraz ilości odpadów do wytworzenia w związku z budową. 

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadów 

Szacowa-
na ilość 

[Mg] 

Sposób 
magazyno-

wania 

Dalsze 
zagospodarowanie 

1. 08 01 11* 

Odpady farb i lakierów 
zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

2. 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż 
wymienione w 08 01 11* 0,1 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

3. 08 04 09* 

Odpadowe kleje i szczeliwa 
zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

0,05 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

4. 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne 
niż wymienione w 08 04 09 0,02 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

5. 12 01 13 Odpady spawalnicze – zużyte 
elektrody 0,2 tymczasowe 

magazynowanie  

6. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 0,1 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

7. 13 02 07* 
Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 
biodegradacji 

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

8. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

9. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 2,0 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

10. 15 01 03 Opakowania z drewna 2,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

11. 15 01 04 Opakowania z metali 2,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

12. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 
15 02 02 

0,2 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

13. 17 02 01 Drewno 2,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 
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14. 17 02 02 Szkło 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

15. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

16. 17 03 80 Odpadowa papa 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

17. 17 04 02 Aluminium 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

18. 17 04 05 Żelazo i stal 2,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

19. 17 04 07 Mieszaniny metali 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

20. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 
04 10 0,5 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

21. 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie 
inne niż wymienione w 17 05 03 97 500 tymczasowe 

magazynowanie ponowne użycie 

22. 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03 

0,2 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

23. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 50,0 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

 -- RAZEM odpady niebezpieczne 0,4 - - 

 -- RAZEM odpady inne niż 
niebezpieczne 97 570 - - 

* - odpad niebezpieczny 

 

Na każdym etapie realizacji inwestycji będą ustalone miejsca magazynowania odpadów. 

Magazynowanie urobku wydobywanego gruntu nie wymaga specjalnych zabezpieczeń podłoża.  

W przypadku nadmiernego pylenia istnieje tu możliwość zabezpieczenia urobku – decyzja pozostanie 

w gestii projektanta/wykonawcy obiektu. W przeciwieństwie do gruntów i odpadów obojętnych 

wszelkie odpady niebezpieczne będą magazynowane w odpowiednich, szczelnych, pojemnikach lub 

kontenerach z uwzględnieniem sposobu ich selektywnego gromadzenia. Szczególne zabezpieczenia (tj. 

pełne uszczelnienie podłoża) zostaną przewidziane w przypadku magazynowania materiałów pędnych 

w szczególności przepracowanych olejów. Sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów 

odpadów w okresie budowy Inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 6.11.1.2. Sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów na etapie budowy. 

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadów Sposób magazynowania 

1. 08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierające 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym, oznaczonym  miejscu na 

uszczelnionym podłożu 

2. 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż 
wymienione w 08 01 11* 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym, oznaczonym miejscu na 

uszczelnionym podłożu 
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3. 08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym,  oznaczonym  miejscu na 

uszczelnionym podłożu 

4. 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 
wymienione w 08 04 09 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym, oznaczonym  miejscu na 

uszczelnionym podłożu 
5. 12 01 13 Odpady spawalnicze – zużyte elektrody Pojemnik w wydzielonym miejscu 

6. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym,  oznaczonym  miejscu na 

uszczelnionym podłożu 

7. 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe łatwo ulegające biodegradacji 

Szczelne pojemniki magazynowane w 
wydzielonym, oznaczonym  miejscu na 

uszczelnionym podłożu 

8. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Oznaczony kontener lub pojemnik, w 
wydzielonym miejscu dla 

9. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Oznaczony kontener lub pojemnik w 
wydzielonym miejscu 

10. 15 01 03 Opakowania z drewna Oznaczony kontener lub pojemnik w 
wydzielonym miejscu 

11. 15 01 04 Opakowania z metali Oznaczony kontener lub pojemnik w 
wydzielonym miejscu 

12. 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Oznaczony kontener lub pojemnik w 
wydzielonym  miejscu 

13. 17 02 01 Drewno Oznaczony kontener lub pojemnik 
14. 17 02 02 Szkło Oznaczony kontener lub pojemnik 
15. 17 02 03 Tworzywa sztuczne Oznaczony kontener lub pojemnik 
16. 17 03 80 Odpadowa papa Oznaczony kontener lub pojemnik 
17. 17 04 02 Aluminium Oznaczony kontener lub pojemnik 
18. 17 04 05 Odpady żelaza i stali Oznaczony kontener lub pojemnik 
19. 17 04 11 Kabel inne niż wymienione w 17 04 10 Oznaczony kontener lub pojemnik 

20. 17 05 04 Gleba ziemia, w tym kamienie inne niż 
wymienione w 17 05 03 Wydzielone oznakowane miejsce 

21. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 

Kontener lub wydzielone, oznakowane 
miejsce 

22. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne Oznaczony kontener lub pojemnik 

* - odpad niebezpieczny 

 

Na etapie realizacji inwestycji, wszystkie odpady będą magazynowane w sposób selektywny, 

następnie odpady odbierane będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Na czas budowy zostaną zainstalowane również przenośne toalety typu Toi-Toi. Również 

przyszły administrator obiektu będzie miał zagwarantowany odbiór odpadów przez firmy posiadające 

stosowne zezwolenia. Odpady magazynowane będą w wydzielonych, oznakowanych pomieszczeniach 

w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie a pojemniki i kontenery będą oznakowane.  
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W związku z powyższym nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania 

podczas budowy obiektu, w zakresie gospodarki odpadami na okoliczne środowisko przyrodnicze. 

 

6.11.2. Faza eksploatacji.  

Odpady wytwarzane będą przez ok. 3 tys. czasowo odwiedzających gości i stale  pracujących tu 200 - 

300 osób. Będą to głównie odpady bytowe i biurowe. Odpadem niebezpiecznym będzie opróżniana 1-

2 razy w roku zawartość separatorów, zużyte świetlówki i nawet materiały poligraficzne z kserografów 

(np. 13 05 02*, 20 01 27*). Będzie prowadzona segregacyjna zbiórka odpadów.  

Prognozowane rodzaje i ilości odpadów do wytworzenia w związku z eksploatacją planowanej 

inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 6.11.2.1. Prognozowane rodzaje i ilości odpadów na etapie eksploatacji obiektu. 

 Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadów 

Szacowa-
na ilość 

[Mg/rok] 

Sposób 
magazyno-

wania 

Dalsze 
zagospodarowanie 

1. 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania 
surowców 0,5 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

2. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 0,5 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

3. 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się 
do spożycia i przetwórstwa 1,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

4. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do 
spożycia i przetwórstwa 0,5 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

5. 02 06 02 Odpady konserwantów 0,2 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

6. 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w 
separatorach  2,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

7. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  50,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  10,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

9. 15 01 03 Opakowania z drewna  5,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

10. 15 01 04 Opakowania z metali  20,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

11. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  16,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

12. 15 02 03 

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

1,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

13. 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
(świetlówki z oświetlenia) 

1,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 
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14. 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte ze zużytych 
urządzeń 

2,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

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

1,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

16. 16 03 80 
Produkty spożywcze 
przeterminowane lub nieprzydatne 
do spożycia 

1,0 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

17. 19 08 09 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z 
separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

18. 19 08 10* 
Tłuszcze i mieszaniny olejów z 
separacji olej/woda inne niż 
wymienione w 19 08 09 

0,2 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

19. 19 08 13* 

Szlamy zawierające substancje 
niebezpieczne inne niż biologiczne 
oczyszczanie ścieków 
przemysłowych  

0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

20. 20 01 01 Papier i tektura 40,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

21. 20 01 02 Szkło 30,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

22. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 10,0 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

23. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

24. 20 01 27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze  
i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

0,5 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

25. 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27    

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

26. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 
20 01 29 20,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

27. 20 01 33* 

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

0,05 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

28. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 0,1 tymczasowe 

magazynowanie przetworzenie 

29. 20 01 36* 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

0,1 tymczasowe 
magazynowanie unieszkodliwienie 

30. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 30,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

31. 20 01 40 Metale 10,0 tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 

32. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

 
300,0 

tymczasowe 
magazynowanie przetworzenie 
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33. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i 
parkingów 1,0 tymczasowe 

magazynowanie unieszkodliwienie 

 -- RAZEM odpady niebezpieczne ok. 6,5 - - 

 -- RAZEM odpady inne niż 
niebezpieczne ok. 549 - - 

* - odpad niebezpieczny 

 

Podane powyżej ilości odpadów z każdej grupy są efektem szacunku zrealizowanego przez 

autorów opracowania. 

W zakresie organizacji zbiórki odpadów z obiektu docelowego, tj. na etapie użytkowania 

obiektu, przewiduje się selektywną zbiórkę odpadów na terenie całego obiektu budowlanego. Odpady 

magazynowane będą w wydzielonych, oznakowanych pomieszczeniach w pojemnikach i kontenerach 

przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie. Odpady typowe związane z działalnością obiektu i przeznaczone do recyklingu 

magazynowane będą w dwóch kontenerach (30m3 każdy) z funkcją wstępnego prasowania. Odpady 

kuchenne, inne niż żywnościowe, również przechowywane będą w dwóch kontenerach (30m3) z 

funkcją wstępnego prasowania. Odpady żywnościowe i bytowe zbierane będą do 50 pojemników, 

ustawionych w różnych częściach obiektu, o pojemności ok. 100 l każdy. Pojemniki i kontenery będą 

oznakowane. Na terenie inwestycji nie przewiduje się składowania oraz unieszkodliwiania odpadów. 

Odpady odbierane będą przez firmy, wyspecjalizowane i posiadające niezbędne zgody na prowadzenie 

tego typu działalności. Ostatecznie odpady będą trafiały do Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych, gdzie po rozdziale na poszczególne frakcje będą trafiały do instalacji odzysku 

lub gdy to nie będzie możliwe na składowisko.  

W związku z powyższym nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania 

docelowego obiektu, w zakresie gospodarki odpadami na okoliczne środowisko przyrodnicze. 

 

6.11.3. Faza likwidacji obiektu.  

 

Likwidacja parku wodnego jest oczywiście zagadnieniem czysto hipotetycznym.  

W wyniku rozbiórki (likwidacji) zostaną wytworzone odpady typowo budowlane, które powstaną w 

wyniku rozbiórki budynków oraz infrastruktury technicznej, w rodzaju i ilościach zbliżonych do etapu 

budowy.  

Powstałe w fazie likwidacji obiektu odpady zostaną zagospodarowane przez firmę zajmującą 

się rozbiórką oraz posiadającą stosowne uprawnienia. 
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W związku z powyższym nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania 

podczas likwidacji obiektu, w zakresie gospodarki odpadami na okoliczne środowisko przyrodnicze. 

 

6.12.  Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska. 

 

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska wynika z relacji jakie istnieją pomiędzy 

poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego. W analizowanym przypadku 

oddziaływanie takie oparte jest na migracji pierwiastków w strumieniu wodnym lub strumieniem 

powietrza atmosferycznego.  

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska przyrodniczego w strumieniu wodnym 

może mieć miejsce podczas typowej sytuacji awaryjnej np. niekontrolowanego wycieku 

(rozszczelnienia sieci kanalizacyjnych, zbiorników) zanieczyszczeń. Wyciek taki może zanieczyścić lub 

skazić samą powierzchniową warstwę terenu, a oddziałując na powierzchnie nieutwardzone może 

także oddziaływać na rośliny, dla których gleba i powierzchnia terenu są źródłami zaopatrzenia w 

składniki odżywcze i zwierzęta, które także bytują w wierzchnich warstwach gleby (również 

trawników). Wraz z opadem atmosferycznym, który infiltruje, zanieczyszczenia przemieszczają się 

głębiej oddziałując na kolejne, głębsze partie profilu glebowego lub gruntu. Ostatecznie docierając do 

pierwszego zwierciadła wód podziemnych, lokalnie je zanieczyszczają lub degradują.  

Źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych będzie m.in. ruch komunikacyjny, który wywołuje 

wzbogacenie powietrza w pył, tlenki węgla, azotu i siarki. Zgodnie z aktualnymi warunkami 

atmosferycznymi ww. zanieczyszczenia mogą być osadzane na powierzchniach zielonych, 

powierzchniach wodnych lub powierzchniach utwardzonych. Natomiast zanieczyszczenia 

atmosferyczne osiadające na powierzchniach utwardzonych w przypadku pogody wietrznej oddziałują 

bezpośrednio na człowieka. 

 

6.13.  Opis metod prognozowania 

 

Powietrze atmosferyczne. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykonano autorskim pakietem 

programów komputerowych ZANAT zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 

stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 

16/2010 poz. 87). 
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Do obliczeń wykorzystano aktualne dane meteorologiczne ze stacji meteo Warszawa Okęcie, ponadto 

wykorzystano stan jakości powietrza na analizowanym terenie określony przez WIOŚ Warszawa. 

  

Hałas. 

Modelowanie propagacji hałasu oparto na: 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w  sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826), oraz rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109) - tekst 

jednolity Dz.U. z 22.01.2014r. poz.112.; 

 instrukcji ITB Nr 338/2003 – „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego 

w środowisku” (Warszawa, 2003, licencja na program HPZ’2001 nr NA-0126), 

 PN-ISO 9613-2 (wrzesień 2002) pt.: „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji 

w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania”; 

 „Metodyce referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, 

pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” - Załącznik Nr 7 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2014r. poz.1542); 

 oszacowaniu poziomów mocy akustycznych dla kominów – na podstawie własnych danych 

archiwalnych; 

 poziomy mocy akustycznych instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych przyjęto do obliczeń wg 

danych projektowych; 

 poziom równoważny mocy akustycznej źródeł zastępczych określono na podstawie  danych 

opracowanych przez IOŚ, uwzględniając w punktach lokalizacji czas przejazdu przez odcinki 

drogi oraz natężenie ruchu pojazdów osobowych (LW= 94,0 dB) i ciężarowych (LW=100 dB) 

odpowiednio dla pory dziennej na 8 godzin, a dla pory nocnej na 1 godzinę, uwzględnienie 

operacji hamowania/startu (odp. 3 i 5 sek.) odpowiada zwiększeniu mocy akustycznej przez 

dodanie 60,5 dB dla każdego pojazdu osobowego i 68,2 dB dla każdego pojazdu ciężarowego 

dla pory dziennej, dla pory nocnej przyjęto wartości o 9 dB wyższe. 

 obliczenia wykonano dla punktów obliczeniowych w siatce w zakresie współrzędnych X od -

600 m do 1200 m  (skierowanych z zachodu na wschód) i współrzędnych Y od -400 m do 1200 m 

(skierowanych z południa na północ) oraz kroku siatki 10 m.  
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Wody. 

Obliczenia przepływów w ciekach obliczono: przepływy średnie i wodę katastrofalną - wzorami 

Iszkowskiego. 

 

Ścieki opadowe. 

 Natężenie ścieków opadowych obliczono wzorem Błaszczyka. 

 Jakość ścieków określono wzorami zalecanymi przez Instytut Ochrony Środowiska na 

podstawie wzoru z podręcznika pt. Poradnik wodociągów i kanalizacji. Podstawy 

projektowania i eksploatacja. 

 Zasięg oddziaływania jakościowego ilościowego określono metodami eksperckimi i metodami 

analogii. 

 

Wody podziemne, gleby i grunty/ 
 

W odniesieniu do wód podziemnych prowadzono bezpośrednie badania terenowe. Jakość wód 

określano przyrządami do polowych pomiarów jakości, a także metodami laboratoryjnymi w 

akredytowanym laboratorium. Czas migracji zanieczyszczeń – wzorem Bindemana, a dla warstw 

wodonośnych – odczyt z nomogramów Witczaka i Adamczyka. 

 

Przyroda ożywiona (fauna i flora) 

  

Ze względu na przeprowadzone w latach wcześniejszych inwentaryzacje przyrodnicze, które 

objęły również swoim zasięgiem teren przyszłej lokalizacji Parku Wodnego możliwa była analiza 

uwarunkowań przyrodniczych. Kluczowymi materiałami źródłowymi były: 

 Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Kozik R., Wasala R. 2011. Inwentaryzacja przyrodnicza w 

rejonie przebiegu budowanej obwodnicy Żyrardowa. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony 

Przyrody „EcoFalk” – praca wykonana na zlecenie firmy Eurostrada, inwentaryzacja 

przeprowadzona została na odcinku A2 Warszawa–Stryków koło miejscowości Wiskitki – węzeł 

Mszczonów. 

 Falkowski M., Nowicka-Falkowska K., Kozik R., Wasala R. 2011. Wstępna inwentaryzacja 

przyrodnicza terenów położonych na zachód od Mszczonowa pomiędzy dolinami rzek Okrzeszy 

i Korabiewki. Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”– praca wykonana na 

zlecenie firmy GeoConsulting Waldemar Madej 
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W odniesieniu do obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 zlokalizowanego najbliżej (ok. 3 km) 

od planowanego Parku Wodnego podstawą były następujące materiały źródłowe: 

 Projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053 z 2014 

wykonany przez Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk” w ramach projektu 

POIS.05.03.00-00-285/10 „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”, którego 

beneficjentem jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w 

Bydgoszczy.  

 Bistuła-Prószyński G. 2014.Ekspertyza entomologiczna na potrzeby opracowania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053. Biuro Badań, 

Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”   

 Falkowski M. 2014. Ekspertyza botaniczna na potrzeby opracowania projektu planu zadań 

ochronnychdla obszaru Natura 2000 Łąki Żukowskie PLH140053.Biuro Badań, Monitoringu i 

Ochrony Przyrody „EcoFalk”.  

Wszystkie cztery wymienione prace oparte były o badania terenowe przeprowadzono według metodyk 

powszechnie stosowanych dla poszczególnych grup organizmów, w tym wykorzystywanych na 

potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska, dających gwarancję, że uzyskane na jej podstawie 

wyniki oraz sformułowane wnioski są wiarygodne i mierzalne.  

Inwentaryzacje przyrodnicze w sposób szczególny zorientowane były na gatunki i siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Szatę roślinną 

inwentaryzowano w optymalnym okresie wegetacyjnego, jak i fenologicznego rozwoju roślin  

Obserwacje fauny prowadzono w terminach największej aktywności poszczególnych grup zwierząt. 

Termin inwentaryzacji obejmował okresy, w którym najłatwiej stwierdzić poszczególne grupy zwierząt 

i określić wielkość zasobów, przy czym w zależności od gatunku obserwacje terenowe dotyczyły 

różnych stadiów życiowych (osobniki dorosłe, larwy, jaja) lub tylko różnych śladów lub przejawów ich 

obecności. 

 Pomimo dobrego rozpoznania przyrodniczego tego terenu zdecydowano się uzupełnić dane 

przeprowadzając inwentaryzację w okresie marzec-czerwiec 2015 r. uwzgledniającą zwłaszcza płazy i 

ptaki.  Okres wczesnowiosenny jest ważny dla obu grup zwierząt, które jednocześnie są najbardziej 

narażone na potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia jaskim jest park wodny tak na etapie budowy, 

jak i eksploatacji.    

Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym określono w oparciu o Dyrektywę Rady 92/43/EEC 

(ze zmianami 97/62/EEC) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 kwietnia 2010 r. W 

identyfikacji siedlisk przyrodniczych za materiał wyjściowy uznano: Interpretation Manual (1999), 
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Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 wydane przez Ministerstwo Środowiska oraz 

charakterystyki zawarte w Państwowym Monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Ostateczną identyfikację siedlisk przyrodniczych podobnie jak zbiorowisk roślinnych oparto o metodę 

fitosocjologiczną (Dzwonko 2007) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków charakterystycznych i 

wyróżniających (Matuszkiewicz 2001).  

 Nomenklaturę zbiorowisk roślinnych przyjęto za Matuszkiewiczem (2001). Nazewnictwo roślin 

za Mirkiem i in. (2002), mchów za Ochyrą i in. (2003), a grzybów według Fałtynowicza (2003). W celu 

określenia kategorii zagrożenia gatunków wykorzystano czerwone listy: Kaźmierczakowej i Zarzyckego 

(2001), Chmiela (2006), Fałtynowicza (2003), Wojewody (2003) oraz Zarzyckiego i Szeląga (2006). 

Analiza uzyskanych danych w 2013 r. uwzględniła status ochrony prawnej według Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  z 2012 r. Nr 

0 poz. 81) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765), po czym została ona 

zaktualizowana w 2015 r. o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej roślin i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. 

 

Odpady. 

Przy prognozowaniu ilości i rodzajów odpadów oparto się na metodach analogii. 

 

Pozostałe. 

W odniesieniu do pozostałych elementów środowiska przyrodniczego, ludzi, dóbr 

materialnych i dóbr kultury zastosowano powszechnie używane metody analogii, a także metodę 

ekspercką. 
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7. Przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

7.1. Oddziaływania pośrednie i bezpośrednie. 

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie parku wodnego Water World of Poland 

może prowadzić do niżej wymienionych oddziaływań. 

Do oddziaływań bezpośrednich trzeba zaliczyć: 

 zmiana krajobrazu ze znacznej części terenu otwartego (półnaturalnego) na zurbanizowany,  

 czasowe wycofanie się skromnej jakościowo i ilościowo lokalnej fauny, 

 zmiana roślinności (zieleń urządzona zastąpi nieużytki rolne), 

 zmianę powierzchni ziemi, 

  czasowe przekształcenie rzeźby terenu (wykopy), 

 czasowe przekształcenia gleb i gruntów (wykopy), 

 zwiększenie zapylenia i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

  pogorszenie klimatu akustycznego na analizowanym terenie, 

 wzrost produkcji odpadów, 

 potencjalne zanieczyszczenie i skażenie gleb i wód podziemnych (wyłącznie w wyniku awarii). 

Do oddziaływań pośrednich trzeba zaliczyć: 

  podtrzymywanie przepływu wód w odbiornikach ścieków przy niskich stanach wody, co w 

konsekwencji wpływa na klimat i roślinność sąsiedztwa odbiorników, 

  wzrost ilości odpadów wywożonych na składowiska oraz przekazywanych do dalszej utylizacji, 

  zmiana estetyki lokalnego krajobrazu (która jest efektem zmian wszystkich komponentów 

środowiska przyrodniczego), 

  zwiększenie na lokalnym rynku: miejsc pracy, wzrost płac, oraz spadek cen towarów, 

 pozytywne oddziaływania na dobra kultury, dobra materialne. 

 

7.2. Oddziaływanie krótko-, średnio- i długoterminowe. 

 

W wyniku realizacji i użytkowania projektowanego parku wodnego możemy spodziewać się 

następujących oddziaływań krótko-, średnio- i długoterminowych: 

 

Do oddziaływań krótkoterminowych należy zaliczyć: 

- negatywne oddziaływanie na etapie budowy i potencjalnej likwidacji przedsięwzięcia: 
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a) zwiększenie emisji do powietrza (głównie pyłów) – na etapie budowy, 

b) uciążliwa emisja hałasu, 

c) potencjalne zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, 

d) powstawanie odpadów (w tym niebezpiecznych), 

e) migracja fauny, 

f) wycinka drzew i likwidacja dotychczasowej roślinności, 

g) przekształcenie powierzchni ziemi (wykopy), 

h) pogorszenie estetyki terenu i krajobrazu, 

- wszystkie negatywne oddziaływania mające związek z sytuacjami awaryjnymi, są to w szczególności 

zanieczyszczenie gleb i gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnej awarii. 

 

Do oddziaływań średnioterminowych należy zaliczyć: 

- konsekwencje negatywnych oddziaływań sytuacji awaryjnych wymienionych wyżej w dalszym 

sąsiedztwie. 

 

Do oddziaływań długoterminowych należy zaliczyć: 

- konsekwencje negatywnych oddziaływań sytuacji awaryjnych wymienionych, wyżej o 

charakterze ponad lokalnym, 

- zmianę powierzchni ziemi (niwelacja terenu i jego utwardzenie), 

- zmiany w glebach (ilościowe, jakościowe i typologiczne), 

- nieznaczne zmiany ilościowe i struktury gruntów, 

- migracja zwierząt (opuszczenie siedlisk przez wybrane gatunki z pojawieniem się nowych lub 

wzrostem liczby egzemplarzy wybranych gatunków), 

- zmiana roślinności (wycinka wybranych drzew, likwidacja zbiorowisk trawiastych, powstanie 

zieleńców z roślinnością pielęgnowaną), 

- pogorszenie walorów krajobrazowych okolicznego terenu wraz z estetyką terenu, 

- wzrost wytwarzania odpadów,  

- zwiększona emisja ścieków, 

- zmniejszenie powierzchni zielonych (włącznie z wycinką drzew), 

- wzrost zatrudnienia, wzrost oferty rekreacyjno-usługowej, obniżka cen w handlu, wzrost płac, 

- wzrost oświetlenia, 

- podtrzymywanie przepływu wód w odbiornikach ścieków przy niskich stanach wody (wpływ 

pozytywny), 

- pozytywny wpływ na dobra materialne i dobra kultury. 
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7.3. Oddziaływanie stałe i chwilowe. 

 

Do oddziaływań chwilowych zaliczymy skutki mniejszych awarii i prac związanych z pracami 

budowlanymi, tj.: 

- zmiana powierzchni ziemi – realizacja wykopów budowalnych, 

- obsunięcie się skarp wykopu budowlanego,  

- zanieczyszczenie lub skażenie gleb (potencjalne), 

- zanieczyszczenie lub skażenie I zwierciadła wód podziemnych (potencjalne), 

- zwiększenie emisji hałasu, 

- zwiększenie zanieczyszczenia atmosfery, 

- wzrost dyskomfortu wśród ludzi wywołanego utrudnieniami komunikacyjnymi i innymi. 

 

Do oddziaływań stałych zaliczamy wszystkie oddziaływania na środowisko po wybudowaniu 

planowanego przedsięwzięcia: 

- zmianę powierzchni ziemi (niwelacja terenu), 

- zmiany w glebach (ilościowe, jakościowe i typologiczne), 

- nieznaczne zmiany ilościowe i struktury gruntów, 

- migracja zwierząt (opuszczenie siedlisk przez wybrane gatunki z pojawieniem się nowych lub 

wzrostem liczby egzemplarzy wybranych gatunków), 

- zmiana roślinności (wycinka wybranych drzew, likwidacja zbiorowisk trawiastych, powstanie 

zieleńców z roślinnością pielęgnowaną), 

- pogorszenie walorów krajobrazowych okolicznego terenu wraz z estetyką terenu, 

- wzrost wytwarzania odpadów,  

- zwiększona emisja ścieków, 

- zmniejszenie powierzchni zielonych (włącznie z wycinką drzew), 

- wzrost zatrudnienia, wzrost oferty rekreacyjno-usługowej, obniżka cen w handlu, wzrost płac, 

- wzrost oświetlenia, 

- podtrzymywanie przepływu wód w odbiornikach ścieków przy niskich stanach wody, 

- pozytywny wpływ na dobra materialne i dobra kultury. 

 

7.4. Oddziaływania skumulowane i wtórne. 

 

7.4.1. Oddziaływania skumulowane. 
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7.4.1.1. Hałas. 

Oddziaływanie hałasu na organizm ludzki jest oddziaływaniem kumulującym się. Dopuszczalne 

poziomy hałasu określone w przepisach prawa uwzględniają oba powyższe czynniki. 

 

7.4.1.2. Powietrze atmosferyczne. 

W odniesieniu do powietrza atmosferycznego oddziaływanie skumulowane nie będzie występowało.  

 

7.4.1.3. Przyroda ożywiona. 

 

W przypadku budowy parku wodnego we Wręczy nie stwierdzono przedsięwzięć, których realizacja 

może powodować wystąpienie oddziaływań skumulowanych.  

 

7.4.1.4. Wody, gleby i grunty. 

Wody podziemne. 

 W związku z brakiem oddziaływań planowanej inwestycji na wody podziemne, nie przewiduje 

się występowania oddziaływań skumulowanych na wody podziemne. 

 

Wody powierzchniowe 

Oddziaływanie skumulowane na wody powierzchniowe będzie dotyczyło wspólnego 

wprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Grabcach Józefpolskich, na które trafią również 

ścieki z parku wodnego. 

Oddziaływanie skumulowane, tj. wprowadzanie wszystkich ścieków z oczyszczalni w Grabcach 

Józefpolskich, będzie stanowiło: 

- ok. 190 % przepływów SNQ, 

- ok. 244 % przepływów Q0, 

- ok. 122 % przepływów Q1, 

- ok. 70 % przepływów Q2, 

- ok. 37 % przepływów średnich SQ, 

- ok. 0,63 % przepływów katastrofalnych Q4. 

Z powyższego zestawienia wynika, że również skumulowane wprowadzanie ścieków nie będzie niosło 

za sobą znaczących oddziaływań ilościowych i jakościowych. Oczyszczalnia ścieków posiada ważne 

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków z natężeniem 137 m3/h i 1800 m3/ d. Zwraca się 

uwagę na fakt pozytywnego, stałego oddziaływania skumulowanego w okresach suchych na zwierzęta, 
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roślinność i klimat w nieodległym od miejsca wprowadzania tj. Bolimowsko – Radziejowickim z Doliną 

Środkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Brak odziaływań skumulowanych w związku z wprowadzaniem ścieków opadowych i 

roztopowych do wyrobiska górniczego. 

 

Gleby i grunty. 

 W odniesieniu do gleb należy spodziewać się wystąpienia oddziaływań skumulowanych na 

etapie eksploatacji innych dróg gminnych i parku wodnego. Będzie ono dotyczyło osadzania się 

zanieczyszczeń komunikacyjnych (metale ciężkie, substancje ropopochodne) w wierzchnich 

(akumulacyjnych) poziomach glebowych. Oddziaływanie skumulowane będzie obserwowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie ww. obiektów. Z uwagi na stosowanie innych środków niż sól do likwidacji 

oblodzeni, park wodny nie będzie odpowiedzialny za wzrost zasolenia.  

 Z uwagi na możliwość oddziaływania zanieczyszczeń zasadniczo tylko do wierzchnich 

poziomów genetycznych gleb - brak istotnych odziaływań skumulowanych na grunty. 

 

7.4.2. Oddziaływania wtórne 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań 

wtórnych.  

 

7.5. Podsumowanie oddziaływań. 

 

Najistotniejszym oddziaływaniem związanym z realizacją parku wodnego Water World of 

Poland będzie zmiana lokalnego krajobrazu oraz na skutek zagospodarowania terenu. Aktualnie 

występujące otwarte tereny zamienią się w obszar zurbanizowany. Jest to jednak oddziaływanie 

nieuniknione przy aktualnym stanie zagospodarowania terenu i obowiązujących na analizowanym 

terenie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Należy zaznaczyć, że projekt 

parku wodnego spełnia wszystkie kryteria i obostrzenia wykorzystania tego terenu zapisane w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Na etapie realizacji największe oddziaływania będą dotyczyły powierzchni ziemi, gleb i 

gruntów. Podczas prac budowlanych będzie dochodziło do silnej ingerencji w te komponenty 

środowiska przyrodniczego. Oddziaływanie to będzie ograniczało się do bezpośredniego sąsiedztwa 

realizowanych prac budowanych. Na etapie realizacji istotne również będą zwiększone emisje hałasu i 

zanieczyszczeń powietrza. Należy jednak zaznaczyć, że oddziaływania te zanikną po wykonaniu robót 



Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa Parku Wodnego Water World of Poland w miejscowości Wręcza … 

 
 
 

116 
AQUAGEOMF 05-090 Raszyn-Falenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) 720 54 26 i 720 80 90, tel. kom. 0602 766 884 

 

– charakter powierzchni ziemi zostanie przywrócony a na części będzie zmodyfikowany. Istotne jest 

również, że nie przewiduje się oddziaływań na wody podziemne.  

Oprócz istotnej zmiany krajobrazowej na etapie eksploatacji przewiduje się wystąpienie 

następujących oddziaływań na środowisko: 

-  wzrost emisji hałasu, 

- wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza, 

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 

- migrację fauny i przekształcenie flory, 

- wzrost emisji ścieków. 

 Należy zaznaczyć, że oddziaływania nie będą powodowały przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów w odniesieniu do jakości powietrza, akustyki, wprowadzania ścieków. Oddziaływanie na 

faunę i florę będzie dotyczyło małej ilości gatunków, przy czym nie będą to gatunki chronione. Istotnym 

zagadnieniem jest wzrost emisji ścieków opadowych i jego wpływ na zagrożenie powodziowe na 

terenie gminy. W celu uniknięcia ww. zagrożeń zaprojektowano rozwiązania, które nie będą starzały 

zagrożeń podtopieniami i powodziami.  

Trzeba także podkreślić, że projektowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na: 

- dobra materialne i dobra kultury, 

- uwarunkowania społeczno-gospodarcze czyli na człowieka. 

Syntetyczny obraz oddziaływań przedstawiono  w poniższej tabeli. Komentując wyniki tego 

zestawienia należy zaznaczyć, że oznaczone wartości ujemne o oddziaływaniu słabym lub średnim 

mieszczą się w granicach działek inwestycyjnych, nie powodują znaczących oddziaływań zewnętrznych 

i są nie do uniknięcia podczas realizacji i eksploatacji tego typu przedsięwzięć. 

 

Tab. 7.5.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia w różnych fazach inwestycyjnych. 
Elementy 

środowiska 
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 faza budowy 
Bezpośrednie -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -1 0 0 -2 
Pośrednie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wtórne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skumulowane -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 
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Krótkoterminowe -2 -2 -2 -1 0 0 -2 -2 0 0 -2 
Średnioterminowe -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 
Długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stałe 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chwilowe -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 
 faza eksploatacji 
Bezpośrednie 1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 
Pośrednie 1 0 0 0 +1 -1 -1 0 0 +1 0 
Wtórne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skumulowane 0 -2 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 
Krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Średnioterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Długoterminowe +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 0 +1 -1 
Stałe +1 -1 -1 -1 +1 -1 1 -1 0 +1 -1 
Chwilowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 faza likwidacji 
Bezpośrednie -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -1 0 0 -2 
Pośrednie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wtórne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skumulowane -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 
Krótkoterminowe -2 -2 -2 -1 0 0 -2 -2 0 0 -2 
Średnioterminowe -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 
Długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stałe 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chwilowe -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 

+ oddziaływania pozytywne, - oddziaływania negatywne;   
0 – brak oddziaływania, 1 – oddziaływanie słabe, 2 – oddziaływanie średnie, 3 – oddziaływanie silne 
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8. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

środowiskowych. 

 

W zakresie akustyki. 

W celu spełnienia kryteriów o dopuszczalnym poziomie dźwięku na terenach chronionych 

zainstalowane będą urządzenia spełniające kryteria określone w tab. 2.4.6.2. Prędkość pojazdów na 

terenach wewnętrznych będzie ograniczona, a urządzenia emitujące hałas (kominy)  będą wyciszone. 

Urządzenia wykorzystywane na budowie, a także zainstalowane powinny spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. 2005 nr 

263 poz. 2202] oraz posiadać aktualne badania techniczne.  

 

W zakresie ochrony powietrza. 

Prognozowana emisja zanieczyszczeń atmosferycznych nie będzie powodowała przekraczania 

dopuszczalnych poziomów określonych przez przepisy prawa. W związku z tym nie przewiduje się 

stosowania specjalnych środków zaradczych ograniczających oddziaływanie. Spalaniu dla celów 

grzewczych będą podlegały paliwa ekologiczne, a emitory spali będą posiadały wysokość gwarantującą 

właściwą dyspersję substancji w powietrzu. 

Należy jednak zaznaczyć, że emisja pochodząca ze źródeł będących własnością Inwestora 

będzie odbywała się w zgodzie z przepisami prawa, tj. będą zainstalowane urządzenia posiadające 

stosowne certyfikaty a ich konserwacja będzie prowadzona zgodnie z instrukcją ich obsługi. 

Ponadto omiatanie parkingów w celu ograniczenia emisji pyłów będzie odbywało się przy 

użyciu spryskiwaczy. 

 

W zakresie ochrony fauny i flory. 

Na etapie budowy. 

 Wycinkę drzew wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, a więc w okresie od początku września 

do końca lutego. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa ptakom drapieżnym (w tym również krogulca, pomimo, że 

nie stwierdzono jego gniazdowania w okolicy inwestycji), jak i ich potencjalnych ofiar należy 

ograniczyć do minimum nasadzenia krzewów w sąsiedztwie oszklonych powierzchni budynku. 

Jedynie, w okolicy głównego wejścia do budynku dopuszcza się posadzenie krzewów. Pozostała 
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część budynku w odległości mniejszej niż 10 m od ścian, powinna zostać wolna od tego typu 

nasadzeń. 

 Przewidując przypadki ataku drapieżnika zagrożeniem dla ptaków żyjących w sąsiedztwie 

planowanej inwestycji jest nierozpoznawanie przez nie szyb jako przeszkody dlatego należy 

odpowiednio zaprojektować zieleń urządzoną w jego wnętrzu. Rośliny ustawione w środku 

pomieszczeń, w bliskim sąsiedztwie szklanych, ścian mogą sprawiać wrażenie obecności miejsc 

bezpiecznych dla ptaków, wielu ptakom mogą sugerować również obecność pokarmu (np. 

gatunki zbierające owady z roślin). Stąd ptaki podążające w kierunku takich miejsc rozbijają się 

o napotkane na trasie szyby. Aby zminimalizować ryzyko tego typu wpływu na gatunki, 

możliwość ustawienia donic z dużymi roślinami we wnętrzu obiektu ograniczono do minimum a 

ich odległość od oszklonej ściany nie może być mniejsza niż 10 m. 

 W celu uniknięcia rozbijania się ptaków w wyniku odbijania się w nich otoczenia lub nieba tego 

należy zaprojektować w przypadku większości szklanych elewacji ich nachylenia lub wygięcia. W 

ten sposób obniżona zostaje możliwość odbijania się w szybach sąsiednich terenów zielonych. 

Ryzyko powstania takiego odbicia występuje przede wszystkim na pionowych elewacjach 

budynku. Również usytuowanie części z nich na dachu, na wysokości ponad 10 m nad ziemią 

również zmniejsza to ryzyko. Jednak podstawowym zabezpieczeniem przed powstawaniem 

odbić jest  zastosowanie szyb o niskim współczynniku odbicia oraz z filtrami UV. W tym drugim 

przypadku (filtry UV są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale dostrzegane przez ptaki) zmniejsza się 

ryzyko kolizji wielu gatunków ptaków reagujących na obecność promieniowania UV (np. 

krzyżówki, kosy, szpaki, bogatki).               

 Przy tworzeniu zieleni towarzyszącej należy wykorzystywać rodzime gatunki drzew liściastych 

(m.in. dęby – szypułkowy i bezszypułkowy, lipa drobnolistna, klony – zwyczajny i jawor, grab 

zwyczajny, olszę czarną, wiązy – szypułkowy i górski, sosnę zwyczajną) i krzewów (głogi, 

trzmieliny, dereń świdwa, szakłak pospolity, tarnina). 

 Stosowanie na placu budowy oświetlenia dającego tzw. ciepłe widmo świetlne (np. sodowego), 

ograniczającego przywabianie owadów nocą. Bezwzględnie należy stosować szczelne obudowy 

lamp na placach budowy, w bazach materiałowych i parkach maszynowych, uniemożliwiające 

owadom kontakt z rozżarzoną żarówką. 

 Nowe słupy energetyczne wraz z osprzętem należy budować w sposób wykluczający możliwość 

porażenia ptaków prądem (montowanie osłon i izolatorów). 

 Wszelkie urządzenia związane z odprowadzeniem wód z terenu inwestycji należy zaprojektować 

w ten sposób by kanały i rurociągi były szczelne oraz by nie były „pułapkami bez wyjścia”. 
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Urządzenia te muszą zapewniać możliwość wydostania się z nich płazom i innym małym 

zwierzętom. 

 Wszelkie wykopy powstałe w trakcie prac należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

wpadanie do nich płazów i innych drobnych zwierząt. 

Na etapie eksploatacji: 

 Stosowanie na terenie inwestycji oświetlenia dającego tzw. ciepłe widmo świetlne (np. 

sodowego), ograniczającego przywabianie owadów nocą. 

 Przeprowadzenie 5 letniego po realizacyjnego monitoringu ornitologicznego mającego na celu 

zadbanie wpływu tego typu budynku na śmiertelność ptaków w wyniku kolizji.   

 

W zakresie ochrony wód. 

 Zestawienie rozwiązań technicznych mających za zadanie ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na wody przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 8.1. Zestawienie rozwiązań technicznych w gospodarce wodno-ściekowej zakładu chroniących 
środowisko. 

L.p. Przedmiot ochrony Zakres ochrony Rozwiązania techniczne 

1. Wody podziemne 

ilościowy 

- wprowadzanie ścieków opadowych do wyrobiska, 
które pozostaje w kontakcie hydraulicznym z wodami 
podziemnymi (uzupełnianie zasobów wód 
podziemnych wodami opadowymi)   

jakościowy 

- selektywne odwodnienie powierzchni zabudowanych 
(odwodnienie pow. komunikacyjnych z dodatkowym 
podziałem na parking często i rzadko użytkowany), 
- separatory substancji ropopochodnych, 
- osadniki, 
- prowadzenie niezbędnej konserwacji urządzeń 
gospodarki wodno-ściekowej, 
- zlodzenia będą usuwane chlorkiem sodu w 
ograniczonym stopniu 
- aparatura wczesnego ostrzegania i monitoring przy 
zbiornikach na olej 

2. Wody w wyrobisku 

 ilościowy 
- zbiorniki retencyjne o łącznej objętości ok. Vret = 1 000 
m3 
- pryzmowanie śniegu 

jakościowy 

- separatory substancji ropopochodnych, 
- osadniki, 
- prowadzenie monitoringu jakościowego z rzucanych 
ścieków oraz wód w wyrobisku, 
- szybkie eliminowanie ew. sytuacji awaryjnych, 
- zlodzenia będą usuwane chlorkiem sodu w 
ograniczonym stopniu 

3. Wody w Okrzeszy ilościowy 
- ograniczenie odprowadzania ścieków na oczyszczalnię 
ścieków w Grabicach Józefpolskich do 300 m3/d 
(docelowo do 500 m3/d), 
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- prowadzenie monitoringu ilościowego 
odprowadzanych ścieków (przepływomierze) 

jakościowy 

- zastosowanie separatorów skrobi i tłuszczów, 
- zastosowanie osadników, 
- prowadzenie monitoringu jakościowego ścieków 
odprowadzanych (laboratoryjne i automatyczne 
badania podstawowych parametrów). 

 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb i gruntów. 

1) Wierzchnie warstwy gleb z wykopów budowlanych, które będą wykorzystane do 

organizacji terenów zielonych na terenie parku wodnego – nie będą klasyfikowane jako 

odpady. 

2) Głębsze partie profilów glebowych i gruntów z wykopów budowalnych będą częściowo 

wykorzystywane do niwelacji terenu – nie będą klasyfikowane jako odpady. 

3) Zasypywanie wykopów budowalnych będzie odbywało się w kolejności odwrotnej do tej w 

jakie zostały wydobyte – w ten sposób zachowany zostanie pierwotny układ warstw 

geologicznych. 

4) Płytkie wykopy budowalne będą wykonywane w szalunkach a głębsze w ściankach 

szczelnych, co uniemożliwi obsuwanie się skarp wykopów. 

5) Sieć komunikacyjna będzie utwardzona i odwodniona poprzez kanalizację deszczową 

wyposażoną w osadniki i separatory substancji ropopochodnych, co w zdecydowanym 

stopniu ograniczy możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do gleb i gruntów. 

6) Do usuwania zlodzeń na powierzchniach komunikacyjnych tylko w ograniczonym stopniu  

będzie używany chlorek sodu (ochrona jakościowa gleb i gruntów). 

 

W zakresie odpadów. 

1) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

2) Odpady będą magazynowane w szczelnych pojemnikach. 

3) Wyeliminowanie uciążliwości zapachowych. 

4) Miejsca magazynowania będą odpowiednio oznaczone. 

5) Odbiór odpadów przez firmy posiadające stosowane koncesje. 
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9. Porównanie zastosowanej technologii z najlepszymi dostępnymi 

technikami. 

 

Na etapie sporządzania raportu dokumenty BAT dotyczące najlepszych dostępnych technik dla 

planowanego przedsięwzięcia nie były opracowane, co nie przekłada się na efekt końcowy raportu ooś. 
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10. Obszar ograniczonego użytkowania. 

Nie planuje się ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania planowanej inwestycji.  
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11. Analiza możliwych konfliktów społecznych. 

 

Analiza konfliktów społecznych jest obligatoryjnym punktem raportu OOŚ. Im większa jest 

skala inwestycji tym zjawisko konfliktów społecznych staje się bardziej oczywiste, a wynika to z różnic 

celów i priorytetów poszczególnych grup społecznych. 

Swoją atrakcyjność gospodarczą bliskości Warszawy oraz jednej z głównych tras 

komunikacyjnych kraju, co przekłada się na klasyczne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Nie 

ulega wątpliwości, że zamysł budowy planowanego AQUAPARKU  może tylko i wyłącznie wpływać na 

szeroko rozumiane wzmocnienie wszelkich dotychczasowych powiązań. Takie elementy, jak 

zamożność mieszkańców, duży potencjał terenów pod zabudowę i konieczność rozwoju lokalnego a 

także wzrost oferty rekreacyjno-usługowej, przemawiają za budową takiego obiektu. Oczywiście 

zawsze pozostaną pewne grupy społeczne czy pojedyncze osoby, które będą z takiego rozwoju sytuacji 

niezadowolone, a nawet będą czuły się zagrożone. Nie mniej jednak z zebranych  opinii wynika 

pozytywne nastawienie mieszkańców do inwestycji. Dlatego też w zdecydowanej większości 

mieszkańcy jak i lokalne władze wyrażają optymistyczne, a nie pesymistyczne oczekiwania, związane z 

następstwami powstania AQUAPARKU. Obiekt ma przyczynić się do: 

• likwidacji opóźnień w sferze infrastruktury gminy, zwłaszcza rozbudowy kanalizacji i budowy 

utwardzonych dróg; 

• znalezienia dla siebie lepszej pracy na miejscu; 

• poprawy szeroko rozumianego bytu. 

Zaznaczyć wszakże trzeba istnienie – mniejszościowych w swojej skali – negatywnych opinii na 

temat powstania AQUAPARKU, które mają związek z uzasadnioną obawą o wpływ inwestycji na własne 

warunki bytowe. W każdej społeczności jest bowiem grupa osób, dla której wzrost aktywności 

gospodarczej jest zjawiskiem niepożądanym.  

Wykładnikiem lokalnego nastawienia mieszkańców co do realizacji inwestycji były doświadczenia 

inwestora zebrane przy skupie działek.  Wykazały one niezbicie, że mogą istnieć tu przede wszystkim 

zewnętrzne źródła protestów (często spoza gminy i powiatu), a źródła wewnętrzne są zdecydowanie 

mniej znaczące. Wynika to z faktu, że jednak wielu z lokalnych mieszkańców upatruje w powstaniu i 

perspektywicznym funkcjonowaniu tego obiektu swoje dodatkowe szanse. Stąd też np. potencjalne 

protesty organizacji ekologicznych nie będą związane z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej 

społeczności.  Pomimo skali inwestycji przyjmuje się, że Inwestor zastosuje przy budowie obiektu 
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najbardziej przyjazne środowisku i mieszkańcom rozwiązania. Poprzez informację i edukację w tym 

zakresie główne konflikty społeczne maja szanse zostać zażegnane. Stąd też działania informacyjne 

Inwestora winny być ukierunkowane na lokalne i ponadlokalne media, gdzie poprzez dostęp do 

informacji i budowę wizerunku obiektu istnieje pełna możliwość załagodzenia potencjalnie 

powstających konfliktów.  

Konflikty mogą mieć różnorakie podłoże (według opracowań Kamińskiej D i współautorów z 2014 r., a 

także Fica M., i współautorów z 2015 r.): 

konflikt reakcji – pojawia się w wyniku działania silnych negatywnych emocji, błędnego postrzegania 

faktów i niezrozumienia intencji drugiej strony. Takie konflikty miały tu już miejsce na etapie 

skupowania przez inwestora lokalnych gruntów- konflikt ten miał miejsce jednak między tymi, którzy 

byli zainteresowani sprzedażą gruntów i tymi, którzy na tamtym etapie byli skłonni raczej wstrzymać 

się od transakcji; 

konflikt interesów – jest oczywistym, że budowa przedmiotowego AQUAPARKU  może rodzić 

zagrożenia, które w pełni mogą zostać „podciągnięte” pod przysłowiowy konflikt interesów – wówczas 

zaczyna się protestować z „byle powodu”. Tutaj mamy do czynienia ze „zwartym” terenem inwestora 

znacznie wykraczającym poza granice przedmiotowej inwestycji,, który fragmentarycznie „rozcięty” 

jest gruntami jednego gospodarstwa. Oczywiście taka sytuacja może generować potencjalne sytuacje 

konfliktowe. 

konflikt wartości – konflikt ekologiczny jest zawsze konfliktem wartości, ponieważ dotyczy on prawa 

do dobrego środowiska, prawa do pracy, a przede wszystkim prawa do korzystania z własnego stanu 

posiadania zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Stąd też rysuje się tu ewidentny konflikt 

między osobami o rożnym statusie społeczno-ekonomicznym i różnym wieku. Dla przykładu emeryt, 

który chce spędzić w tym rejonie jesień swojego życia będzie miał zupełnie inne potrzeby i priorytety 

niż młody człowiek, który w budowie AQUAPARKU będzie upatrywał szanse lepszej organizacji życia, 

znalezienia pracy czy też dostępu do określonych wartości, jakie niesie ze sobą tego typu obiekt. 

Na skutek zebranych informacji można sformułować główny wniosek: „plany inwestycyjne 

związane z budową AQUAPARKU w rejonie Mszczonowa nie budzą negatywnych emocji 

mieszkańców”. Dla eliminacji potencjalnego zagrożenia konfliktów społecznych niezbędna jest  pełna 

współpraca inwestora, władz gminnych, innych lokalnych podmiotów gospodarczych oraz właścicieli 

nieruchomości w zakresie rozwiązywaniu problemów związanych z realizacja takiej inwestycji. 
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12. Propozycja monitoringu środowiska. 

 

Monitoring środowiska w związku z eksploatacją planowanej inwestycji powinien obejmować:  

 

Tab. 12.1. Propozycje monitoringu środowiskowego. 
L.p. Przedmiot monitoringu Zakres badań Częstotliwość badań Uwagi 

1. Ścieki opadowe 
- węglowodory  
 ropopochodne 
- zawiesina ogólna 

2 razy w roku 3 próbki z 
wylotów 

2. Woda w wyrobisku 
- węglowodory 
ropopochodne 
- zawiesina ogólna 

2 razy w roku 

2 próbki (10 m i 
100 m od 
wylotów 
ścieków 

opadowych) 

3. Ścieki przemysłowe  

- węglowodory 
ropopochodne 
- fosfor 
- azot azotynowy,  
- azot amonowy 
- ilość ścieków 

- jakość: odczyn i 
przewodność – 
pomiar ciągły,  

oraz 
 6 razy w roku 

badania 
laboratoryjne /oraz 

na każdą prośbę 
odbiorcy/  

- ilość: pomiar ciągły 

pomiar i pobór 
próbek ze 
studzienek 

4. Wody podziemne - węglowodory 
ropopochodne 2 razy w roku 

pobór próbki z 2 
piezometrów 

wykonanych w 
rejonie 

zbiorników na 
olej1 

1 – proponuje się wykonanie piezometrów obserwacyjnych wód podziemnych w rejonie projektowanych zbiorników na olej, 
tj. po jednym piezometrze przy każdym zbiorniku na kierunku spływu wód podziemnych. 
 

Szczegółowy zakres i częstotliwość opróbowań zostaną precyzyjnie określone na etapie uzyskiwania 

stosownych pozwoleń wodnoprawnych 

Formą monitoringu będzie również aparatura wczesnego ostrzegania przed wyciekiem ze 

zbiorników na olej. 
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13. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy jakie napotkano realizując raport. 

 

Realizację raportu oparto na: 

- własnych obserwacjach terenowych, 

- materiałach projektowych inwestora, 

- własnych prognozach obliczeniowych. 

 

Przy przewidywaniu potencjalnych skutków dla środowiska planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na budowie parku wodnego we Wręczy oparto się na dostępnych fachowych 

materiałach, a także wieloletnim doświadczeniu w realizacji podobnych opracowań.  

Podczas realizacji raportu wystąpiły następujące trudności w celu określenia rzeczywistych 

oddziaływań: 

1. W odniesieniu do hałasu: 

- brak norm dla odziaływań skumulowanych w zakresie hałasu, 

- zawyżone wytyczne ITB zakładające zdecydowanie wyższy poziom akustyczny od rzeczywistego 

poziomu pojazdów obecnie produkowanych, 

2. W odniesieniu do powietrza atmosferycznego: 

- brak norm dla oddziaływań zapachowych, 

3. W odniesieniu do wód: 

- brak stałych pomiarów wód w wyrobisku górniczym, 

- brak stałych punktów monitoringu środowiska wodno-gruntowego.  

 

Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do przyrody ożywionej, odpadów nie stwierdzono trudności 

odnośnie niedostatków technik lub luk w wiedzy podczas realizacji raportu. 

 

Ww. trudności nie przeszkodziły w przeprowadzeniu pełnej i rzetelnej analizy oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko na każdym z branych pod uwagę etapów. 
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14. Spis załączników 

 
1) Istotne dokumenty związane z procedowaniem sprawy 

1.1.  Postanowienie Burmistrza Mszczonowa z dn. 26.01.2016 r. (pismo: G.6220.20.2015JJ) 

1.2.  Opinia RDOŚ w Warszawie z dnia 23.12.2016 r. (pismo: WOOŚ-II.4240.1714.2015.PK) 

1.3.  Pismo PPIS z dn. 15.12.2015 r. (pismo: ZNS.723.04.2015) 

2) Mapa lokalizacyjna, skala 1: 10 000 

3) Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

3.1. Przedwstępna umowa dzierżawy i przekazanie prawa do dysponowania 

nieruchomościami 

4) Uchwała w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

5) Projekt zagospodarowania terenu  

5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

5.2. Racjonalny wariant alternatywny 

6) Przekrój przez inwestycję 

7) Koncepcja zagospodarowania strefy basenowej 

8) Schemat obiegu wody w basenach 

9) Posiadane uzgodnienia 

10) Zagospodarowanie ścieków opadowych 

10.1. Schemat funkcjonalny zagospodarowania ścieków opadowych i roztopowych 

10.2. Projekt zagospodarowania ścieków opadowych 

11) Posadowienie istotnych instalacji podziemnych na tle warunków hydrogeologicznych – schemat. 

12) Mapa obiektów i obszarów chronionych w rejonie parku wodnego 

13) Dokumentacja fotograficzna 

 

 

15. Spis Dodatków 

 
A. Ochrona przed hałasem 

B. Zagadnienia ochrony powietrza 

C. Uwarunkowania przyrodnicze 

D. Istotne elementy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

E. Sprawozdanie z badań sozologicznych 

F. Problematyka zagospodarowania odpadów 

 


