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1/ Wprowadzenie 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dn. 16.08.2016  
(WOOŚII.4242.158.2016.PK.6 z dn. 16.08.2016), za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Mszczonowa, zwrócił się do Wnioskodawcy o wyjaśnienie zaistniałych  wątpliwości związanych 
z zagadnieniem odprowadzenia wód i ścieków  opadowych z terenów planowanej inwestycji 
„Parku Wodnego”. 

Na dotychczasowym etapie projektowym zakładano wprowadzenie wszystkich ścieków 
opadowych i roztopowych do stawu jakim jest pobliskie wyrobisko poŜwirowe. Ze względu na 
ograniczenia prawne wynikające z wprowadzenia ścieków zanieczyszczonych do wód stojących 
(art. 39 ust. 1. pkt 2 lit. C ustawy „Prawo wodne” Dz. U. 2015 poz. 469), za ścieki 
zanieczyszczone mogą być takŜe uwaŜane ścieki opadowe z parkingów (art. 9 ust.1. pkt. 14 lit c). 
PoniewaŜ ewentualna polemika co do w.w. zapisów prawnych oscylowała by wokół zagadnienia 
„czy wyrobisko poŜwirowe jest czy nie jest stawem?”, to inwestor uznał, Ŝe opierając się na tzw. 
„zasadzie przezorności”, załoŜenia odprowadzenia wód opadowych zostaną tak 
przeprojektowane, aby zachować pełne gwarancje nienaruszenia lokalnych wartości 
środowiskowych oraz tak aby wyeliminować ewentualne prawne wątpliwości interpretacyjne w 
tym zakresie.  
NaleŜy tu podkreślić, Ŝe jest to tu takŜe w pełni moŜliwe, poniewaŜ lokalne warunki geologiczne 
są niezwykle sprzyjające do infiltracyjnego wprowadzania oczyszczonych ścieków z powierzchni  
parkingowo-jezdnych do gruntu. Zgodnie z art. 38 ustawy  „Prawo wodne” zabrania się 
wprowadzania ścieków do ziemi, tylko wówczas „gdy stopień ich zanieczyszczenia lub 
miąŜszość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowią zabezpieczenia 
tych wód przed zanieczyszczeniem”. PoniewaŜ w przypadku przedmiotowej inwestycji: 

• ścieki z parkingów i dróg wewnętrznych będą podczyszczane w separatorach,  
• a miąŜszość strefy aeracji izolującej wody podziemne wynosi przynajmniej kilka metrów 

(patrz. tab. 3.4.2 w raporcie OOŚ), 
to oznacza, Ŝe nie ma Ŝadnych ograniczeń przed praktycznym wdroŜeniem tej powszechnie 
stosowanej  metody zagospodarowywania ścieków opadowych.       
Stąd teŜ w odniesieniu do wcześniej zawartych informacji przedłoŜonych w raporcie OOŚ i 
informacji graficznie zobrazowanych na zał. 10.1 i 10.2., wprowadza się korekty opisane w 
dalszej części przedłoŜonego aneksu. 
 
 
2/ Zmiany załoŜeń projektowych w odniesieniu do zagospodarowania wód opadowych. 
 
Ze względu na wątpliwości prawne wskazane w piśmie RDOŚ z dn. 16.08.2016 modyfikuje się 
w następujący sposób załoŜenia zagospodarowania ścieków opadowych.  
 
Całkowita szacunkowa ilość ścieków odpływających w trakcie deszczu nawalnego z terenu 
inwestycji przyjęta dla najbardziej niekorzystnych warunków wynosi ok. 1536 m3.  
W tej ilości ok. 377 m3 są to ścieki, a de facto wody czyste odpływające z powierzchni 
dachowych (spływ o natęŜeniu ok. 418 dm3/sek). Wody te, tak jak wcześniej zakładano, będą (za 
pośrednictwem osadników eliminujących udział zawiesin czy ew. frakcji wleczonych)   
wprowadzane  do misy stawowej wyrobiska poŜwirowego. 
 
Ścieki  potencjalnie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi ( szacunkowej ilości 1000 
m3 i odpływające z natęŜeniem 1118 dm3/sek) tj.  pochodzące z parkingów i powierzchni 
jezdnych będą: 
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• zbierane systemem rynienek i poprzez wloty kanalizacyjne i osadniki (celem wstępnego 
podczyszczenia), 

• następnie ścieki będą przepuszczane  poprzez separatory koalesencyjne (parking 
wewnętrzny) i lamelowe (parking zewnętrzny),  

• a następnie będą odprowadzane na pola infiltracyjne (wg. załączonych przykładowych 
 schematów f-my HAURATON), 

• ostateczne będzie miało miejsce  odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do 
gruntu, 

• wprowadzenie tego systemu gwarantuje zachowanie niezbędnej warstwy infiltracyjnej (w 
stosunku do warstwy wodonośnej (oscylującej na rzędnej 155,6-157,8 m npm) o 
miąŜszości przynajmniej ok. 5-6m,  

• w załączniku nr 3 przedstawia się dwa przykłady rozwiązań pól infiltracyjnych dla 
wariantu 2,5 ha oraz wariantu 7 ha. Będą to odpowiednio pola o wymiarach: 
a/ ok. 6,4m x 29m dla jednowarstwowego pięcio-rzędowego systemu skrzynek 
b/ 12,5m x 34m dla jednowarstwowego jedenastorzędowego systemu skrzynek. 
Oznacza to, Ŝe w odniesieniu do całej inwestycji zostaną zainstalowane cztery pola 
infiltracyjne wg punktu a lub teŜ jedno pole infiltracyjne wg punktu a i drugie pole  wg 
punktu b (zagadnienie to zostanie ostatecznie rozstrzygnięte na etapie projektu 
wykonawczego).  

    
 Jest to typowy sposób zagospodarowywania ścieków deszczowych z powierzchni jezdnych, nie 
budzący Ŝadnych wątpliwości środowiskowych.  
Docelową podstawą funkcjonowania systemu odprowadzania wód i ścieków opadowych z całego 
terenu AQUAPARKu  będzie odnośne pozwolenie wodno-prawne.  
 
Uwaga: 
Załączone dane projektowe w tym takŜe rysunki systemowe podanego producenta naleŜy 
traktować jako przykładowe, gdyŜ w trakcie dalszej realizacji prac projektowanych i procedur 
przetargowych moŜe zostać wybrany inny technicznie zbliŜony system pochodzący od innego 
producenta. 
 
Ponadto docelowo tj. juŜ po uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu mogą mieć miejsce tak 
dalece idące zmiany miejscowej  infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Ŝe moŜe zajść moŜliwość  
zmiany systemu  odprowadzenia wód opadowych tj. odprowadzenie ich jako ścieki oczyszczone 
zbiorczym kolektorem bezpośrednio do rzeki Okrzesza. W takim przypadku forma 
zagospodarowania ścieków opadowo-roztopowych z powierzchni parkingowych ulegnie 
odnośnej zmianie. 
 
3/ Środowiskowe skutki zmiany załoŜeń systemu zagospodarowania wód opadowych. 
 
Zmiany projektowe zredukują potencjalna presję środowiskową na środowisko wodne wyrobiska 
poŜwirowego. Będzie to miało zarówno aspekt ilościowy, tj. dopływ czystych wód z powierzchni 
dachowych spowodują spadek potencjalnego wzniosu poziomu wód z 4mm do zaledwie 
maksymalnie ok. 1-1,5 mm. 
Wprowadzanie ścieków z powierzchni parkingowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających 
do gruntu spowoduje takŜe wzrost załoŜeń jakościowych uwarunkowań ochrony jakości wód 
podziemnych. Zostanie to osiągnięte dzięki występującej tu  warstwie infiltracyjnej o ok. pięcio-
sześcio metrowej miąŜszości. W przypadku wprowadzenia tych ścieków do stawu 
wyrobiskowego, teoretycznie istniała by potencjalna  moŜliwość ich  bezpośredniego związku z  
wodami  podziemnymi. 
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Z drugiej zaś strony naleŜy podkreślić, Ŝe przy sprawnie działającym systemie podczyszczania 
tych ścieków, zagroŜenie miało by tylko i wyłącznie charakter potencjalny związany wyłącznie z 
sytuacjami awaryjnymi.         
Przy zaproponowanej lokalizacji pól infiltracyjnych tj. przy ich znacznym oddaleniu od granic 
inwestycji nie przewiduje się nawet  potencjalnego oddziaływania wykraczającego poza teren 
własny Inwestora.  
W nawiązaniu do powyŜszego, projektowaną zmianę systemu zagospodarowania ścieków 
opadowych opiniuje się pozytywnie, gdyŜ: 

• zmniejszy się zasięg potencjalnego niekorzystnego oddziaływanie inwestycji (co de facto 
dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji awaryjnych), 

• takie rozwiązanie przyczyni się do pełniejszej i bardziej skutecznej ochrony lokalnych 
zasobów wodnych, gdyŜ rozwiązanie oparte na systemach skrzynek rozsączającym  w 
mniejszym stopniu redukuje antropogeniczne przekształcenie schematu naturalnego  
obiegu wody w środowisku. 

• eliminuje ono takŜe zaistniałe wątpliwości Organu, wynikające z takiej a nie innej 
interpretacji zapisów  ustawy „Prawo wodne”.     
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
 

Zał. 1. Zmodyfikowany schemat funkcjonowania systemu zagospodarowania ścieków   
opadowych i roztopowych (wcześniej zał. 10.1 w raporcie OOŚ)  
 
Zał. 2 Zmodyfikowany projekt zagospodarowania ścieków opadowych (wcześniej zał. 10.2 w 
raporcie OOŚ) 
 
Zał. 3. Wzorcowe (modułowe) rozwiązania pól infiltracyjnych opartych na systemach skrzynek 
drenaŜowych. 


