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Wstęp 

 
Przedłożony Aneks do Raportu … został opracowany w formie odpowiedzi na pisma: 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 23 maja 2016 r. (znak 

ZNS.476.16.2016.69) – patrz zał. 7.; 

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. (znak WOOŚ-

II.4242.158.2016.PK) – patrz zał. 8. 

Rozdział 2 aneksu poświęcono wyjaśnieniom PPIS w Żyrardowie, natomiast rozdział 3 aneksu 

obejmuje wyjaśnienia RDOŚ w Warszawie.  

W celu ułatwienia korzystania z aneksu poszczególne jego podrozdziały odpowiadają odnośnym 

punktom w ww. pismach.  
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1. Uzupełnienia i wyjaśnienia wynikające z pisma PPIS 

 

1.1. Uzupełnienie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 

 
Dołącza wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek o nr ew. 161 i 358/13 (patrz zał. 1). 

 

1.2. Zagadnienie utwardzenia i skomunikowania drugiego podziemnego zbiornika 

na olej.  

 
Skorygowany Projekt Zagospodarowania Terenu, na którym zobrazowano utwardzenie i 

skomunikowanie drugiego podziemnego zbiornika na olej przedstawiono na zał. 2. 

 

1.3. Określenie ilości powstających ścieków opadowych i roztopowych 

 

Ilość ścieków w przedłożonym raporcie przedstawiono w następujący sposób: 

 Str. 28 Str. 79 Zał. 10.1 Zał. 10.2 

m3/d 13827 1382,68 1006+377=1383 376,56+264,77+741,35 = 1382,68 

dm3/s 15 363 1536,32 ~ 1536 1118+418,4=1536,4 418,4+294,19+823,73 = 1536,32 

 

Koryguje się pomyłkę pisarską odnośnie ilości ścieków podanej na str. 28. Powinno być 1382,7 

m3/d i 1536,3 dm3/s. 

W przekonaniu niżej podpisanych aspekcie uwarunkowań metodyki związanej z ich 

szacowaniem ilości ścieków zostały podane z wystarczającą dokładnością (a nawet zbyt dokładną – 

patrz wątpliwości PPIS w Żyrardowie), stąd brak potrzeby jej zwiększania. Dla potrzeb docelowych 

zapisów w decyzji do toczącego się postępowania proponuje się przyjąć następujące wielkości: 

- maksymalnie na sekundę: 1 536 dm3/s, 

- maksymalnie na dobę: 1 382 m3/d. 

Podane w raporcie jednostki są zgodne z praktyką obliczeniową i wymogami Prawa wodnego, stąd 

odstąpiono od ich ujednolicania. 

 

1.4. Zagadnienie rozbieżności powierzchni działek. 

 

Na stronie 17 Raportu podano łączną powierzchnię działek na której planuje się inwestycję wynoszącą 

322 639 m2. Na stronie 9 Dodatku D podano wartość orientacyjną powierzchnię inwestycji na działkach 
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o których mowa na str. 9 Raportu (autorzy Dodatku jak również Inwestor na etapie sporządzania 

Dodatku D nie dysponował dokładną wiedzą o pow. inwestycyjnej). Na stronie 18 Raportu podano 

obszar zainwestowania (201 550 m2) realizowanej na powierzchni o której mowa na str. 17 Raportu.  

Należy tu zaznaczyć, że Dodatek D był realizowany jako niezależne opracowanie przed finalną 

realizacją ostatecznej wersji przedłożonego Raportu, stąd też informacje zawarte tam na temat 

projektowanej inwestycji ulegały jeszcze kolejnym drobnym korektom na dalszym etapie prac (to jest 

przyczyną rozbieżności wskazanych w innych punktach wezwania). Natomiast należy podkreślić, że nie 

przekłada się to na finalne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

 

1.5. Zagadnienie najbliższej zabudowy mieszkaniowej od granic terenu inwestycji.  

 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 65 m na wschód od granic inwestycji. 

Skorygowany Rysunek H2 przedstawiono w zał. 4. 

 

1.6. Zagadnienie rozbieżności najbliższej zabudowy mieszkaniowej od granic 

realizacji prac sozologicznych. 

 

Jak wspomniano wyżej Dodatek D był realizowany ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do finalnej 

wersji Raportu i na etapie realizacji badań sozologicznych brak było szczegółowych informacji o 

inwestycji, w tym dokładnego przebiegu jej granic. Ponadto zakres prac realizowany dla potrzeb badań 

sozologicznych odnosił się przede wszystkim do głównego obiektu kubaturowego i jego 

bezpośredniego sąsiedztwa (tj. miejsc związanych z usuwaniem mas gleb i gruntów), stąd podana na 

str. 5 odległość charakteryzuje odległość od miejsca realizacji prac a nie od aktualnie określonych 

granic inwestycji.   

  

1.7. Zagadnienie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory nocnej. 

 

Inwestor zweryfikował wcześniej zakładany tryb pracy obiektu – czas ten został ograniczony tylko do 

pory dziennej. Powyższa zmiana została uwzględniona w uaktualnionych obliczeniach hałasu 

przedstawionych w rozdz. 2. Wykonane symulacje wskazują, że nie będą przekroczone dopuszczalne 

poziomy hałasu w porze nocnej. 

 

1.8. Zagadnienie długości dróg dojazdowych i bilansu powierzchni terenu. 
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Ujednolica się długość dróg dojazdowych w następujący sposób:  

- długość drogi dojazdowej od północy: 137 m 

- długość drogi dojazdowej od południa: 117 m 

- łącznie: 254 m. 

Powierzchnia na str. 21 (92 000 m2) to powierzchnia parkingów i dróg wewnętrznych, 

powierzchnia na str. 18 (95 000 m2) to powierzchnia parkingów i dróg wewnętrznych a także dróg 

dojazdowych.  

 

1.9. Zagadnienie prac budowalnych wymagających technologicznej ciągłości. 

 

Koryguje się zapisy dotyczące prac budowalnych wymagających ciągłości, w ten sposób, że nie 

przewiduje się prowadzenia prac budowalnych w porze nocnej, stąd brak konieczności odnoszenia się 

do rozporządzenia ws. dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do godzin nocnych. 

 

1.10. Zagadnienie uzupełnienia działek w Dodatku D. 

 

Autorzy przedłożonego raportu nie mogą ingerować w sporządzony przez inną firmę dokument. Należy 

zaznaczyć, że przedmiotowa dokumentacja geologiczno-inżynierska została zatwierdzona przez 

Starostę Żyrardowskiego. Autorzy raportu stoją na stanowisku, że uzupełnienie działek w Dodatku D 

jest zbędne, ponieważ niczego nie wnosi do sprawy. Dodatek D został załączony do Raportu jako 

dokument charakteryzujący warunki gruntowo-wodne w rejonie planowanej inwestycji. Swoim 

zakresem obejmuje tylko te działki które były przedmiotem rozpoznania, lub działki które na etapie 

realizacji dokumentacji były rozpatrywane jako inwestycyjne. 

 

1.11. Zagadnienie załączników w Dodatku D. 

 

W Dodatku D przedstawiono tylko te załączniki do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, które są 

istotne z punktu widzenia przygotowania raportu. Tematyka pozostałych załączników pozostaje bez 

związku z problematyką poruszaną w Raporcie (są one istotne dla statyki inwestycji i obliczeń 

konstrukcyjnych), stąd  autorzy raportu uznają za niecelowe dołączanie pozostałych załączników 

(ponieważ powodowałoby to tylko wzrost „objętości” przedłożonego Raportu, bez wzniesienia nowych 

informacji w aspekcie oddziaływania obiektu na środowisko), stąd przedłożony Raport OOŚ zawiera  
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tylko określone elementy a nie pełną dokumentację. W zał. 5 przedstawiono uzupełniająco podpisane 

załączniki z Dodatku D. 

 

1.12. Zagadnienie załączników w Dodatku E. 

 

W zał. 6. przedstawiono podpisane załączniki z Dodatku E. 

 

1.13. Zagadnienie pomyłki pisarskiej dotyczącej położenia administracyjnego obiektu. 

 

W Dodatku E, na str. 5., koryguje się błędną nazwę powiatu w którym planuje się inwestycję. Poprawna 

nazwa to powiat żyrardowski. 

 

1.14. Zagadnienie projektowanej wentylacji na obiekcie. 

 

Zaprojektowano układy nawiewno - wywiewne z wysokoefektywnym odzyskiem ciepła opartym na 

wymiennikach ciepła. Dodatkowo zaprojektowano układy nawiewne i wywiewne z mniejszych części 

sanitarnych. Układy będą podzielone na samodzielne funkcjonalnie zespoły pomieszczeń zapewniając 

skuteczne oddzielenie powietrza z poszczególnych stref budynku. Urządzenia wentylacyjne będą 

wyposażone w filtry, tłumiki szumu. Nawiew powietrza będzie wyposażony w nagrzewnice i chłodnice 

powietrza w zależności od pomieszczeń, które obsługuje. Dystrybucja powietrza będzie realizowana 

kanałami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej i z płyt p.poż. Nawiew 

będzie realizowany kratkami przypodłogowymi, posadzkowymi, sufitowymi, wirowymi oraz dyszami 

dalekiego zasięgu. Wywiew będzie realizowany kratkami zlokalizowanymi w jak najwyższych miejscach 

pomieszczeń w celu usuwania wilgoci. Przejścia instalacjami przez przegrody oddzielenia p.poż. będą 

realizowane z wykorzystaniem wentylacyjnych klap p.poż. z siłownikami. 

Układy wentylacyjne będą oparte na urządzeniach: 

 centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne nawiewno - wywiewne, 

 centrale nawiewne, 

 centrale wywiewne, 

 wentylatory kanałowe, 

 wentylatory dachowe. 

Urządzenia będą zlokalizowane na dachach, w pomieszczeniach technicznych, itp. 
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1.15. Zagadnienie wariantowania inwestycji. 

 

Zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 353) – 

stacja benzynowa i myjnia stanowią tylko i wyłącznie elementy racjonalnego wariantu alternatywnego. 

Wariant przewidziany do realizacji nie przewiduje stacji paliw i myjni. 

 

1.16. Zagadnienie pomyłki pisarskiej na stronie 27 Raportu. 

 

Koryguje się pomyłkę pisarską w tab. 2.4.2.6.4. w ten sposób , że usuwa się odnośnik „1” na str. 27 

Raportu. 
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2. Uzupełnienia i wyjaśnienia wynikające z pisma RDOŚ 

 
2.1. Ochrona powietrza atmosferycznego 

2.1.1. Zagadnienie rozbieżności dotyczącej prędkości wylotowej gazów z emitora nr 5 

 

Rozbieżność wynika z pomyłki pisarskiej, poprawne wartości zostały użyte do symulacji, tym, samym 

koryguje się informacje na str. 10 Dodatku B w następujący sposób: 

Numer okresu 
emisji 

Liczba godzin 
30 h/a 

Zużycie paliwa 
kg/h 

Ilość 
spalin Nm3/s 

Ilość 
spalin 
m3/s 

Prędkość 
wylotu spalin 

m/s 

Numery 
podokresów 
emisyjnych 

1 30 593,3 2,22 3,55 9,3 5,6,7,8 
 

Należy zaznaczyć, że same obliczenia nie zostały obarczone błędem wynikającym z ww. pomyłki 

pisarskiej. 

 

2.1.2. Analiza oddziaływania planowanej inwestycji na klimat i jego zmiany oraz analiza 

wpływu klimatu i jego zmian na przedmiotowe przedsięwzięcie 

Do gazów cieplarnianych zalicza się: 

 parę wodną (H2O), 

 dwutlenek węgla (CO2), 

 metan (CH4), 

 podtlenek azotu (N2O), 

 freony (CFC), 

 halon, 

 fluorowane gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6), 

 ozon. 

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie parku wodnego (obiekt rekreacyjny), ma znaczenie 

lokalne i nie będzie miała większego wpływu na klimat ponadlokalny i globalny. 

Poniżej zestawiono przewidywane emisje podstawowych gazów cieplarnianych emitowanych 

z procesów spalania paliw (gaz ziemny, oleje opałowy i napędowy, benzyny). 

 

W fazie budowy (około 26 miesięcy): 

- dwutlenek węgla (CO2): 1787,4 Mg; 

- metan (CH4):   0,078 Mg; 
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- podtlenek azotu (N2O): 0,031 Mg. 

 

Rocznie w fazie budowy (za 12 miesięcy): 

- dwutlenek węgla (CO2): 824,9 Mg; 

- metan (CH4):   0,036 Mg; 

- podtlenek azotu (N2O): 0,014 Mg. 

  

Emisje roczne ze spalania gazu ziemnego i oleju opałowego (eksploatacja obiektu): 

- dwutlenek węgla (CO2): 7424,0 Mg (tylko gaz: 5834,6 Mg); 

- metan (CH4):   0,128 Mg; 

- podtlenek azotu (N2O): 0,323 Mg. 

 

Emisje roczne z samochodów klientów i pojazdów dostawczych (eksploatacja): 

- dwutlenek węgla (CO2): 7189,0 Mg; 

- metan (CH4):   0,125 Mg; 

- podtlenek azotu (N2O): 0,313 Mg. 

 

Ogółem, rocznie, w fazie eksploatacji: 

- dwutlenek węgla (CO2): 14.613,0 Mg; 

- metan (CH4):   0,253 Mg; 

- podtlenek azotu (N2O): 0,636 Mg. 

 

Podane emisje określono na podstawie przewidywanego zużycia paliw w fazach eksploatacji i budowy 

obiektu, z użyciem wskaźników emisji (emisji jednostkowych) według KOBIZE i EMEP. 

 

Obowiązki Polski w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikają z protokółu z Kioto 

(1997) i z kolejnych porozumień międzynarodowych, ustaw i innych aktów prawnych. 

Podstawowym opracowaniem jest „POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI, Strategie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w Polsce do roku 2020” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 roku) i idące 

w ślad za nim działania, wyrażone m.in. w wojewódzkich (miejskich, gminnych) programach ochrony 

powietrza. 

 

Podstawowymi metodami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych są: 

 racjonalna gospodarka energią, 
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 izolacja termiczna ogrzewanych obiektów (pomieszczeń), 

 upowszechnianie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr, woda, 

geotermia), 

 stosowanie wysokosprawnych urządzeń, 

 zmiany w konstrukcji pojazdów samochodowych i w strukturze paliw (np. samochody 

hybrydowe i elektryczne), 

 zmiany w konstrukcji kotłów i innych urządzeń grzewczych, 

 nasadzanie zieleni (jedno dojrzałe drzewo absorbuje około 6 kg CO2 w ciągu roku). 

 

Należy zwrócić uwagę, że projektowany park wodny będzie się znajdował także w otoczeniu terenów 

użytkowanych rolniczo. Produkcja rolna też jest źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4, N2O). 

Dlatego szeroko zakrojonym i docelowym winno być stosowanie metod upraw i hodowli przyjaznych 

dla środowiska. 

 

2.2. Ochrona przed hałasem 

2.2.1. Uzupełnienie odległości planowanej inwestycji od najbliższej zabudowy 

Na zweryfikowanym rys. H2. w zał. 4. uzupełniono odległości planowanego przedsięwzięcia od 

zabudowy oznaczonej symbolem P5. 

 

2.2.2. Wyjaśnienia dotyczące wyciszenia centrali grzewczych w sekcji K1 i K2 

Wyciszenia źródeł energetycznych takich jak kotłownie gazowe, polegają na zastosowaniu dwóch 

podstawowych rozwiązań: osłona dźwiękoizolacyjna z tłumikiem akustycznym wentylatora palnika 

(ogranicza poziom hałasu wewnątrz kotłowni i tym samym emitowanego na zewnątrz przez czerpnie) 

oraz tłumiki przepływowe montowane na czopuchach kotłów lub na samych przewodach kominowych 

(nawet po 2 lub 3 dla zwiększenia skuteczności tłumienia hałasu). 

Konstrukcje tłumików są różne - na ogół są to tłumiki płytowe / labiryntowe w przypadku wentylatora 

podmuchu oraz tłumiki rezonansowe w przypadku kanałów spalin. 

Dane o poziomach mocy akustycznych oraz skuteczności wyciszeń zostały podane wykonawcom oceny 

przez projektantów instalacji i w takich wartościach zostały przyjęte do obliczeń. 

Ze względu na uwzględnienie w obliczeniach równoległej emisji hałasu ze wszystkich źródeł (sytuacja 

bardzo mało prawdopodobna) można przyjąć, że rzeczywista uciążliwość obiektu będzie mniejsza od 

przedstawionej w obliczeniach. 
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2.2.3. Wyjaśnienia dotyczące użytkowania obiektu w porze nocnej 

W związku ze zmianą koncepcji funkcjonowania obiektu, tj. ograniczenia jego pracy do godzin 

wyłącznie dziennych wykonano nowe obliczenia wyłącznie dla pory dziennej. Rysunki przedstawiające 

wykonaną symulację znajdują się w zał. 4. 

 

2.3. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód 

2.3.1. Uzupełnienia dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza budowy, zaplecza 

socjalnego, wskazanie środków minimalizujących wpływ na środowisko gruntowo-

wodne prac realizacyjnych 

Na zał. 3. przedstawia się przewidywaną lokalizację i organizację zaplecza budowy, tj.: organizację 

miejsc postoju maszyn i pojazdów budowalnych, miejsc magazynowania substancji i materiałów 

używanych podczas budowy, organizację zaplecza socjalnego, woda na cele socjalne na etapie budowy 

będzie dostarczana (zakupywana) ze źródeł zewnętrznych (butelki i beczkowozy). Odbiór ścieków 

będzie odbywał się poprzez wybudowaną tymczasową kanalizację sanitarną lub alternatywnie poprzez 

wywóz ścieków zgromadzonych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Planowane 

zagospodarowanie budowy przewiduje zaplecze socjalno-biurowe z min. czterema kontenerami 

sanitarnymi, parking maszyn oraz magazyn materiałów budowlanych.  Na terenie budowy będą 

zlokalizowane przenośne kabiny sanitarne w ilości zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz przepisami odrębnymi. Nie przewiduje się 

magazynowania substancji niebezpiecznych oraz paliw płynnych.  

 

Środki minimalizujące  wpływ na środowisko gruntowo-wodne prac realizacyjnych to:  

 dla pracowników będzie zorganizowane zaplecze socjalno-bytowe z przenośnymi toaletami 

typu toi-toi, które będą systematycznie opróżniane przez firmy ze stosownymi koncesjami, 

 wytyczone będą drogi dojazdowe do placu budowy w możliwie największym stopniu oparte o 

istniejącą sieć dróg polnych i docelowych rozwiązań komunikacyjnych, 

 na placu budowy wykorzystywane będzie wyłącznie w pełni sprawny technicznie sprzęt (bez 

wycieków oleju) obsługiwany przez personel uprzednio przeszkolony, na wypadek wystąpienia 

awarii (wycieku), 
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 zaplecze budowy w postaci bazy technicznej i składu materiałów będą ograniczone do 

niezbędnego minimum, materiały mogące potencjalnie zanieczyścić grunty i wody podziemne 

będą składowane na miejscach okresowo utwardzonych, 

 place postojowe dla maszyn, środków transportu, wszelkich pojazdów posiadać będą 

odpowiednio zabezpieczoną nawierzchnię celem zapobiegania przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do podłoża, 

 usunięta warstwa gleby oraz ziemi będzie składowana selektywnie i zabezpieczona na terenie 

budowy, celem późniejszego wykorzystania do prac rekultywacyjno-urządzeniowych, 

 gleby i ziemia powstałe podczas realizacji prac budowlanych będą wykorzystywane na miejscu 

lub będą przekazywane uprawnionym zakładom celem wykorzystania w innych lokalizacjach, 

ponadto będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów a prace prowadzone będą tak aby 

ograniczyć do minimum powstającą ich ilość (badania sozologiczne ewidentnie wykazały brak 

ograniczeń w dalszym wykorzystaniu gleb i gruntów), 

 miejsca na magazynowanie odpadów będą odpowiednio wydzielone, niedostępne dla osób 

trzecich i chronione przed działaniem warunków meteorologicznych, odpady magazynowane 

będą także w pojemnikach, kontenerach itp. uwzględniających ich wielkość i właściwości 

fizyko-chemiczne, 

 w pracach realizacyjnych będzie brał udział personel odpowiednio przeszkolony w zakresie 

zasad BHP i gospodarki odpadami; 

 

2.3.2. Zagadnienie warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie przedsięwzięcia. 

 
Ujednolica się informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie 

przedsięwzięcia, w ten sposób, że koryguje się na stronie 43 raportu i na stronie 8 dodatku E zapis: 7,5 

– 8,6 m p.p.t. (odpowiada to rzędnym około 155,6 m do 157,8 m n.p.m.) na zapis: 7,1 – 8,6 m p.p.t. 

(odpowiada to rzędnym około 155,5 m n.p.m. do 157,6 m n.p.m.). 

Pomiar GCO został wykonany w okresie poprzedzającym lipiec/sierpień 2015 r.  

Pomiar wykonany przez GCO w okresie poprzedzającym lipiec/sierpień miał miejsce bezpośrednio po 

wykonaniu otworów, prawdopodobnie po nie pełniej stabilizacji zwierciadła wód w otworach (po 

prawdopodobnym zalewaniu otworów wodą podczas szlamowania), pomiar AQUAGEO z 12.08.2015 

r. wykonany został co najmniej kilkanaście dni po wykonaniu otworów, tj. po pełnej stabilizacji wody 

w otworze, przyjmując następnie dane regionalne kształtowania się poziomu wód podziemnych w lecie 

2015 należy uznać, że podczas pomiaru AQUAGEO panowały stany niskie (18.09.2015r. Państwowa 
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Służba Hydrogeologiczna wydała ostrzeżenie nr 2/2015r. wskazując na występowanie stanu zagrożenia 

hydrogeologicznego w postaci niżówki hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych o 

zwierciadle swobodnym, wskazując że zjawisko stwierdzono w sierpniu 2015 r. m.in. w woj. 

mazowieckim), za stany wysokie przyjęto wartość podaną przez GCO Sp. z o.o., które są wyższe od 

stwierdzonych przez AQUAGEO o ok. 1,40 – 1,67 m, tj. o maksymalny poziom wahań wód podziemnych 

w warunkach niżu polskiego włączając w to także doliny dużych rzek. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie istniejąca sieć piezometrów na terenie 

docelowej inwestycji umożliwia realizację pomiarów kontrolnych. 

 

2.3.3. Zagadnienie zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych i 

prowadzenia ew. odwodnień. 

Stwierdzona w rejonie posadowienia części Galaxy woda podziemna nie ma charakteru ciągłego, jest 

to tzw. woda zawieszona związana z niewielką i powierzchniowo ograniczoną wkładką (tj. 

przewarstwieniem glin), tak jak napisano na str. 77 raportu: 

(…) Wody zawieszone stwierdzone na niewielkiej części terenu mają charakter okresowy i przy realizacji 

wykopu budowalnego będą samoistnie infiltrowały w grunt (…). Należy zaznaczyć, że wprowadzone w 

powyższym rozdz. 2.3.2. wyjaśnienia i uzupełnienia nie zmieniają oceny przedstawionej w raporcie w 

tab. 6.5.1.3. (rzędna wód podziemnych przyjęta za wartościami GCO, które jak zapisano w rozdz. 2.3.2. 

należy traktować jako wysokie) oraz końcowej tezy przedstawionej na str. 78 raportu tj.: 

(…) określa się brak oddziaływań na wody podziemne podczas prac związanych z realizacją obiektu (…). 

Dla uzupełnienia należy dodać, że nie będą potrzebne zabezpieczenia przed dopływem tzw.  wód 

zawieszonych (o w pełni lokalnym charakterze), ponieważ stwierdzenie ich obecności wynikało z 

infiltracji wód roztopowych w okresie późnowiosennym, przy czym później wody te samoistnie 

zanikają. 

Jakiekolwiek pojawienie się wód infiltracyjnych czy zawieszonych podczas samej realizacji wykopu 

spowoduje, że spłyną one na jego dno (zostanie przerwana ciągłość warstwy stanowiącej spąg warstwy 

nieprzepuszczalnej na której są zawieszone) a następnie będą samoistnie wsiąkały w głąb - po ich 

pełnej infiltracji możliwe będzie dokończenie wykopu i przystąpienie do realizacji posadowienia 

obiektu, w związku z powyższym nie przewiduje się realizacji odwodnień wywołujących depresję, stąd 

brak konieczności odprowadzania wód z odwodnienia, ich ew. podczyszczania i określania wpływu na 

środowisko gruntowo-wodne i określenia zasięgu oddziaływania. Zagadnienie to w przypadku 

przedmiotowej inwestycji nie budzi najmniejszych wątpliwości. 
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2.3.4. Zagadnienie maksymalnej ilości ścieków bytowych/przemysłowych. 

 

Przyjęta wartość 986 m3/d uwzględnia zapotrzebowanie obiektu na wodę w celu napełnienia niecek 

basenowych, których nie napełnia się każdego dnia jak również i nie odprowadza się każdego dnia wód 

z tych niecek. Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Grabcach Józefpolskich 

będzie ograniczona do max. 300 (500) m3/d i nie przewiduje się  przekraczania ww. wartości (należy 

stwierdzić, że wg informacji władz Mszczonowa modernizacja oczyszczalni ma być zakończona przed 

oddaniem do użytkowania analizowanej inwestycji). 

Niemniej jednak w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, w której wystąpi konieczność 

odprowadzenia większej ilości ścieków, zawsze będzie możliwość ich odebrania przez tabor 

asenizacyjny i wywiezienie na inną (niż w Grabcach Józefpolskich) oczyszczalnię ścieków.  
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3. Zweryfikowane informacje o planowanej inwestycji 

 

Inwestor zweryfikował dotychczasowe założenia funkcjonowania obiektu. Obecnie planuje 

się, że obiekt będzie pracował wyłącznie w porze dziennej. 
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4. Spis załączników 

 

1) Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dla działek 161 i 358/13.  

2) Projekt zagospodarowania terenu, skala 1 : 500. 

3) Mapa zaplecza budowy, skala 1 : 500. 

4) Załącznik akustyczny. 

Rysunek H1. Lokalizacja zastępczych źródeł hałasu. 

Rysunek H2. Lokalizacja obiektu w terenie. 

Rysunek H3. Emisja hałasu do środowiska. 

5) Załączniki z Dodatku D. 

6) Załączniki z Dodatku E. 

7) Pismo PPIS w Żyrardowie z dnia 23 maja 2016 r. 

8) Pismo RDOŚ w Warszawie z dnia 25 maja 2016 r. 

 


