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2

WSTĘP.
Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona została przez firmę Instytut

OZE na zlecenie ZEW Niedzica S.A. Podstawą do opracowania karty informacyjnej
przedsięwzięcia była koncepcja zagospodarowania terenu.
3

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

3.1

Rodzaj.
Małej Elektrowni Wodnej (MEW) z zastosowaniem turbiny typu Kaplan wraz

z infrastrukturą o łącznej mocy do 1200 kW i spadzie o wysokości do ok. 8,0 m w celu
wykorzystania aktualnie niezagospodarowanego w pełni potencjału hydroenergetycznego
zbiornika Sromowce Wyżne.
W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przewiduję się:
•

Montaż nowoprojektowanej turbiny wodnej o mocy do ok. 1200 kW oraz przełyku do ok.
15 m3/s wraz z niezbędną infrastrukturą sterującą oraz monitorującą ich pracę,

•

Podłączenie ww. turbiny do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem montażu
nowego generatora.
Zebrane informacje pozwalają uznać wnioskowaną inwestycję za przedsięwzięcie mogące

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z:
•

§ 3 ust. 1 pkt 5 „elektrownie wodne”.

3.2

Parametry charakterystyczne.

Poniżej zamieszczono parametry charakterystyczne projektowanej MEW:
•

Liczba turbozespołów – 1.

•

Przełyk instalowany turbiny – do ok. 15 m3/s,

•

Moc instalowana turbozespołu – do ok. 1,2 MW,

•

Zasilanie za pośrednictwem nowego rurociągu zasilającego,

•

Sposób i tryb pracy elektrowni – sposób ciągły.
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•

Zakładany pobór wody – do ok. 15 m3/s,

•

Sposób zabezpieczenia wlotu do elektrowni przed dostaniem się ryb: krata wlotowa,

•

Istniejące wysokości piętrzenia na zbiorniku Sromowce Wyżne:
− Minimalny poziom piętrzenia MinPP = 482,00 m n.p.m.
− Normalny poziom piętrzenia NPP = 488,50 m n.p.m.
− Nadzwyczajny poziom piętrzenia NadPP = 489,70 m n.p.m.
− Przeciętny zakres wahań poziomu wody górnej: 483,00 - 487,50 m n.p.m.

•

Spady charakterystyczne przy których może pracować elektrownia:
− Minimalny: 3,40 m.
− Maksymalny: 10,30 m.
− Znamionowy: 6,50 m.

3.3

Usytuowanie
Projektowane obiekty będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych numer: 3166/1,

3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35, 3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927,1
znajdujących się w granicach powiatu nowotarskiego, gminy Czorsztyn, obręb: 0007
Sromowce Wyżne.
Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na lewym brzegu Dunajca, poniżej
przyczółku jazu Sromowce Wyżne, od strony odpowietrznej zapory czołowej zbiornika
Sromowce Wyżne. Obiekt MEW zostanie umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej Elektrowni Wodnej Sromowce Wyżne, a wylot projektowej MEW

zostanie

doprowadzony do wylotu istniejącej EW. Ujęcie na potrzeby projektowanej inwestycji
zostanie zlokalizowane w obrębie skarpy odwodnej zbiornika Sromowce Wyżne na zachód od
ujęcia do istniejącej EW. Zajętość terenu pod inwestycję będzie wynosić do 850 m2.
Na wnioskowanym etapie realizacji inwestycji uznano za zasięg jej oddziaływania:
•

Emisje związane z pracami realizacyjnymi, tj. pracą maszyn i urządzeń wykorzystanych
podczas prac budowlanych oraz działaniami, jakie podejmować będą zatrudnieni
pracownicy. Szacujemy, że ww. oddziaływanie będzie miało charakter tymczasowy
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(ustąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych) i obejmie tereny przeznaczone pod
inwestycję oraz obszary przylegające do nich.
•

Emisje związane z użytkowaniem nowo zainstalowanych urządzeń, tj. hałas,
promieniowanie elektromagnetyczne, które w związku z charakterem miejsca ich
posadowienia nie wykroczą poza obręb istniejących obiektów związanych z planowaną
MEW Sromowce III.
Biorąc

pod

uwagę

powyższe

możemy

oszacować,

że

zasięg

oddziaływania

wnioskowanego przedsięwzięcia będzie obejmowała następujące działki ewidencyjne tj. :
3166/1, 3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35, 3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927,1
znajdujących się w granicach powiatu nowotarskiego, gminy Czorsztyn, obręb: 0007
Sromowce Wyżne.
3.4

Skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna).

Inwestycja ma charakter mikrolokalny, tj. obejmie nieznaczną część działek inwestycyjnych
znajdujących się powyżej.
3.5

Obszary

w

krajobrazie

mające

znaczenie

historyczne,

kulturowe

lub

archeologiczne
Teren planowanej inwestycji:
- Nie jest objęty indywidualną formą ochrony konserwatorskiej,
- Nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną,
- Nie jest zlokalizowana na obszarze zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego.
Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie z dn. 18.07.2018r. z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu, stanowiący załącznik nr 8
niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Najbliższy obszar mający znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne to ruiny
zamku, nr rej.: A-24 z 17.04.1968 (A-693/M) – położony jest ok. 3,5 km na północny-zachód
(Wykaz

obiektów

wpisanych

do

rejestru

zabytków

nieruchomych

województwa

małopolskiego – stan z czerwiec 2018 r.).
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Ze względu na odległości od ww. obiektu, planowana inwestycja nie będzie negatywnie
oddziaływać w trakcie realizacji i eksploatacji.
3.6

Położenie od najbliższej zabudowy.
Najbliższe zabudowania, nie licząc infrastruktury związanej z funkcjonowaniem zapory,

zlokalizowane są w odległości ok. 60 m od strony południowo-zachodniej.
3.7

Obsługa komunikacyjna

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu – w ramach realizacji oraz eksploatacji niniejszego
przedsięwzięcia przewiduje się korzystać z istniejących ciągów komunikacyjnych, np. dróg
biegnących wzdłuż zbiornika Sromowce Wyżne, wewnętrznych dróg na terenie zapory.
Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją – przewiduje się
kilka miejsc postojowych na terenie placów budowy.
Ilość samochodów osobowych
Na etapie realizacji: przewidywana ilość samochodów osobowych wjeżdżających na teren
inwestycji i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby, szacuje się na maksymalnie
kilkanaście sztuk. Należy mieć na uwadze, że obecnie na terenie inwestycyjnym istnieją
miejsca parkingowe.
Na etapie eksploatacji: przewidywana ilość samochodów osobowych wjeżdżających na teren
inwestycji i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby szacuje się na kilka sztuk.
Należy mieć na uwadze, że również obecnie na terenie inwestycyjnym istnieją miejsca
parkingowe.
Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów
Na etapie realizacji: przewidywana ilość samochodów ciężarowych (dostawa i wywóz
materiałów budowlanych) oraz pojazdów budowlanych wjeżdżających na teren inwestycji
i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby, szacuje się na kilka sztuk.
Na etapie eksploatacji: przewidywana ilość pojazdów głównie związanych z pracami
utrzymaniowymi

(realizowanymi

okresowo),

np.

przeglądów

technicznych

turbiny

wjeżdżających na teren inwestycji i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby szacuje się na
kilka sztuk.
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3.8

Powiązania z innymi przedsięwzięciami.
Na wnioskowanym terenie zlokalizowana jest elektrownia wodna „EW Sromowce

Wyżne”, należy jednak podkreślić, że projektowany obiekt MEW Sromowce III będzie
funkcjonował niezależnie od istniejącej EW.
Rozdział

wód

pobieranych

ze

zbiornika

Sromowce

Wyżna

dla

celów

hydroenergetycznych pomiędzy oba obiekty jak i priorytet pracy poszczególnych elektrowni
zostaną określone w pozwoleniu wodnoprawnym.
4
4.1

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości i obiektów budowlanych
Aktualnie wnioskowany teren nie jest użytkowany jako obiekt hydrotechniczny. W

najbliżej okolicy znajdują się obiekty, w którego składzie można wyróżnić: zaporę zbiornika
wyrównawczego Sromowce Wyżne wraz z obiektami towarzyszącymi, przepływową
elektrownię wodną Sromowce o mocy 2 MW wraz z obiektami towarzyszącymi oraz obiekty
techniczne umożliwiające funkcjonalnie obiektów.
4.2

Pokrycie nieruchomości szatą roślinną
Obecnie teren wokół inwestycji pokryty jest szatą roślinną głównie w części gruntowej

zapory. Na omawianym terenie można wyróżnić przede wszystkim gatunki typowe dla
siedlisk łąkowych jak np.: trawy Poaceae sp., bodziszek łąkowy Geranium pratense, mniszek
lekarski Taraxacum officinale, krwawnik pospolity Achillea millefolium, bniec biały
Melandrium album, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna łąkowa Trifolium pratense,
koniczyna polna Trifolium arvense, ślaz zaniedbany Malva neglecta, powój polny
Convolvulus arvensis, wyka ptasia Vicia cracca. W okolicy zabudowań oraz ciągów
komunikacyjnych występują również sztuczne nasadzenia żywotników Thuja sp. oraz
świerków Picea sp. Wnioskowane tereny w tym również roślinność ma znamiona obszaru
silnie użytkowanego przez człowieka – znaczny udział gatunków ozdobnych, terenów
poddanych regularnemu koszeniu i ingerencji w skład gatunkowy i ilościowy flory.
Podczas wizji terenowej nie stwierdzono w miejscu realizacji inwestycji gatunków
podlegających ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409).
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5

Rodzaj technologii.

W ramach planowanej inwestycji planuje się realizację następujących działań:
•

Montaż nowoprojektowanej turbiny wodnej typu Kaplan wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem,

•
6

Zasilanie hydrozespołu będzie realizowane przez nowoprojektowany rurociąg zasilający.
EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Proponuje się trzy możliwe do realizacji warianty wnioskowanego przedsięwzięcia

różniące się między sobą zakresem zakładanych działań inwestycyjnych.
6.1

Wariant „zerowy”, czyli niepodejmowania przedsięwzięcia
Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia będzie oznaczał brak ingerencji

w aktualną efektywność pozyskiwania ekologicznej odnawialnej energii elektrycznej.
Przełoży się to na działania wpisujące się

w „marnotrawstwo energii wody”

w obowiązującym prawie wodnym wykazanym jako niewłaściwe korzystanie z wód. Nie
podjęcie jakichkolwiek działań przełoży się również na utratę możliwości ograniczenia emisji
powstających w ramach produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł, np.
spalania węgla kamiennego.
6.2

Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Ww. wariant przewiduje realizację nowej małej elektrowni wodnej Sromowce III (bez

powiązania technologicznego z istniejącą elektrownią wodną Sromowce Wyżne). Zaletą tej
koncepcji jest powstanie instalacji o wysokiej sprawności pozyskiwania energii, dużej stałości
w jej pozyskiwaniu oraz ze względu na brak powiazania wnioskowanej instalacji z istniejącą
również wzrost gwarancji, że na obiekcie będzie prowadzona produkcja odnawialnej energii
elektrycznej niezależnie od losowych awarii.
6.3

Racjonalny wariant alternatywny
Ww. wariant przewiduje realizację modernizacji istniejącej elektrowni wodnej Sromowce

Wyżne celem wprowadzenia rozwiązań technicznych umożliwiających spracowanie
dodatkowych przepływów. Wariant ten pozbawiony jest zalet wykazanych w wariancie
wnioskowanym, jest również obarczony problemami technicznymi, wymaga znaczących
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ingerencji w istniejący układ, jest też obarczony większymi kosztami inwestycyjnymi,
gorszym bilansem poniesionych kosztów/możliwych do sięgnięcia zysków.
6.4

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska
W związku z charakterem inwestycji, która niezależnie od przyjętego wariantu będzie

obejmowała istniejącą infrastrukturę, zlokalizowaną na terenie o charakterze stricte
„przemysłowym”, niewprowadzającą istotnych zmian w sposobie użytkowania zbiorników
itp. można założyć, że obydwa warianty inwestycyjne będą na równym poziomie
oddziaływały na środowisko. Biorąc jednak pod uwagę dodatkowe elementy (pośrednio
wpływające na środowisko), a mianowicie efektywność, stabilność, stałość w produkcji
ekologicznej odnawialnej energii można dojść do wniosku, że wariant wnioskowany jest
w znacznej mierze działaniem przewyższającym rozwiązanie przedstawione w wariancie
alternatywnym. W związku z powyższym za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznaje
się wariant wnioskowany.
7

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTANEJ
MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII.

WODY,

SUROWCÓW,

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę:
Przepływ maksymalny przez turbozespół będzie wynikał z zatwierdzonego pozwolenia
wodnoprawnego. Przewiduje się, że będzie wynosił do ok. 15,0 m3/s. Jednak
po przejściu przez nowoprojektowana turbinę, woda będzie zwracana poniżej zapory w stanie
niezmienionym. Brak będzie więc poborów bezzwrotnych. Na etapie realizacji i eksploatacji
woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie z istniejących instalacji bądź we własnym
zakresie np. w butelkach.
b) Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce:
Ze względu na rozbudowany charakter inwestycji, obejmujący szereg działań o różnym
charakterze oraz brak szczegółowej dokumentacji projektowej, nie jesteśmy w stanie
jednoznacznie przedstawić rodzaju i ilości materiałów użytych do realizacji. Możemy,
sugerując się doświadczeniami zdobytymi przy budowie obiektów hydrotechnicznych,
stwierdzić,

iż

kluczowymi

„surowcami”

potrzebnymi

do

realizacji

niniejszego

przedsięwzięcia będą gotowe produkty wykonane u dostawcy, np. turbina, generator, szafy
sterownicze. Ww. obiekty przetransportowane zostaną na teren inwestycji w częściach
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i ewentualnie będą montowane/składane na miejscu. Ewentualną drugą kategorią materiałów
użytych na potrzeby inwestycji będą wszelkiego rodzaju materiały budowalne na bazie spoiw
mineralnych, które to zostaną wykorzystane do formowania oraz nadbudowy konstrukcji
w obrębie istniejących pomieszczeń elektrowni.
W czasie eksploatacji – brak zapotrzebowania.
c) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa:
Paliwo wykorzystane zostanie do maszyn i urządzeń pracujących w trakcie realizacji
inwestycji. Ze względu na brak wyłonionego wykonawcy, a co za tym idzie rodzaju i ilości
sprzętu wymagającego do pracy paliwa, nie ma możliwości oszacowania tego
zapotrzebowania.
W czasie eksploatacji - brak zapotrzebowania.
d) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię:
 Elektryczną – inwestycja będzie wymagała dostarczenia energii, tj. na etapie realizacji
do celów związanych z napędzaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych do
realizacji inwestycji (np. elektronarzędzi), natomiast na etapie eksploatacji do zasilania
oświetlenia, systemu monitoringowego oraz na potrzeby infrastruktury związanej
z funkcjonowaniem turbiny. Na chwilę obecną wartość niemożliwa do oszacowania, ze
względu na brak szczegółowych danych odnośnie zaplecza sprzętowego wykonawcy
(nie został wyłoniony).
 Cieplną – brak zapotrzebowania zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
 Gazową – brak zapotrzebowania zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

8

ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko:
− Na

etapie

wykonawstwa

prac

zwracanie

szczególnej

uwagi

na

maksymalne

zabezpieczenie środowiska wodnego przed przedostaniem się do niego szkodliwych
substancji, w tym ropopochodnych,
− Zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa,
smarów, również w trakcie tankowania,
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− Wykonanie w miarę możliwości prac montażowych u dostawcy,
− Ogrodzenie terenu robót,
− Wyłączanie maszyn podczas postoju,
− Usuwanie odpadów do odpowiednich selektywnych pojemników.
Przy zachowaniu i przestrzeganiu odpowiednich, standardowych działań konserwujących
i utrzymujących powstałe w wyniku realizacji obiekty, na etapie eksploatacji nie ma potrzeby
podejmowania dodatkowych działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.
8.1

Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie elektrowni na środowisko
w zakresie migracji ryb.
Planowana inwestycja polega na realizacji MEW z wykorzystaniem obecnie

istniejącego piętrzenia. Zapora ta funkcjonuje od lat, od dawna wtapiając się w środowisko
przyrodnicze okolicy. Planowana inwestycja nie zmieni warunków funkcjonowania zapory, a
tym samym nie wpłynie na bytujące w jej okolicy organizmy wodne. Zarówno obecnie, jak i
po zrealizowaniu inwestycji możliwa jest tzw. migracja zstępująca – w dół rzeki. Ze względu
na znaczną zajętość terenu, jak i bardzo znaczące wahania poziomu wody górnej, dochodzące
nawet do ok. 5 m, realizacja przepławki jest niemożliwa. Nawet po jej wykonaniu, nie
mogłaby ona prawidłowo pełnić swojej funkcji.
8.2

Rozwiązania minimalizujące negatywne oddziaływanie elektrowni związane
z kulminacją oddziaływań z istniejącym Zespołem MEW.
Planowana

inwestycja

nie

będzie

powodować

znaczącego

oddziaływania

skumulowanego z istniejącym Zespołem MEW. Należy podkreślić, że inwestycja nie
powoduje poborów bezzwrotnych wody, która jest zwracana poniżej elektrowni. Wlot do
turbiny zostanie zabezpieczony przed ryzykiem dostawania się do niej organizmów wodnych.
Dlatego też jedyny rodzaj oddziaływania skumulowanego to oddziaływanie na krajobraz w
postaci realizacji w pobliżu istniejących budynków nowych obiektów planowanej MEW. Ten
rodzaj oddziaływania nie jest jednak oddziaływaniem znaczącym i wynika z indywidualnych
ocen osoby oglądającej.
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9

RODZAJ
I
PRZEWIDYWANE
ILOŚCI
WPROWADZANYCH
DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
ETAP REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

•

Emisja do powietrza substancji szkodliwych:
Na etapie realizacji źródłem emisji szkodliwych substancji do powietrza będą pojazdy

i urządzenia wykorzystywane do przewozu i wywozu materiałów niezbędnych przy
wykonywaniu poszczególnych działań inwestycyjnych oraz wykorzystywane do prac
realizacyjnych. W wyniku ich funkcjonowania emitowane do atmosfery będą typowe
substancje powstałe w procesie spalania paliwa w silnikach spalinowych, tj. NOx, SOx, COx
itp. Można jednak założyć, że przy zastosowaniu sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń
ww. emisje będą miały charakter znikomy i nie przyczynią się do pogorszenia aktualnego
stanu powietrza.
•

Emisja hałasu, źródło, zasięg oddziaływania:
Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu (pracujących maszyn

i urządzeń), które związane będą z prowadzeniem robót i prac budowlanych będzie wynosić
ok. 90-105 dB(A).
Podkreślić należy, że emisja będzie miała charakter niezorganizowanej, lokalnej,
krótkotrwałej, dotyczyć będzie jedynie pory dziennej, tj. od 6.00-22.00 i jej intensywność nie
doprowadzi do przekroczenia poziomów natężenia hałasu na terenach chronionych
akustycznie.
•

Ścieki socjalno-bytowe, ilość i sposób odprowadzania:
Ilość powstałych ścieków socjalno-bytowych jest trudna do przewidzenia ze względu na

brak danych odnośnie przewidzianej ilości zatrudnionych przy realizacji pracowników. Na
etapie realizacji ścieki bytowe będą odprowadzane istniejącymi systemami kanalizacyjnymi,
bądź w przypadku braku takiej możliwości gromadzone będą w przenośnych szczelnych
sanitariatach np. typu TOI- TOI i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę.
•

Ścieki technologiczno-przemysłowe, ilość oraz sposób odprowadzania:
Podczas przeprowadzania prac budowlanych nie będą powstawały ścieki technologiczno-

przemysłowe.
•

Wody opadowe, ilość i sposób odprowadzania:
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Podczas prowadzenia prac, wody opadowe będą odprowadzane poprzez istniejące
instalacje kanalizacji deszczowej.
•

Zanieczyszczenie wód i gruntów:
Uwzględniając zastosowanie sprawnych maszyn i urządzeń budowlanych oraz materiałów

budowlanych posiadających wszelkie wymagane certyfikaty i atesty zgodności z normami
branżowymi itp., nie przewiduje się zanieczyszczenia wód ani gruntów w wyniku realizacji
przedmiotowej inwestycji.
•

Promieniowanie elektromagnetyczne:
Aktualny stan wiedzy pozwala stwierdzić, iż na etapie realizacji obiekty mogące

generować tego typu promieniowanie będą umieszczone na terenie, do którego dostęp będą
miały jedynie osoby z obsługi (odpowiednio przeszkolone). Działania inwestycyjne
realizowane będą również na obszarze nieprzeznaczonym do stałego pobytu ludzi
i jednocześnie w znacznej odległości od takiego typu terenu.
•

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie występować w fazie realizacji

inwestycji, związane jest to z oddaleniem terenów inwestycyjnych od granic Państwa.
ETAP EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
•

Emisja do powietrza substancji szkodliwych:
Etapowi eksploatacji niniejszej inwestycji nie będzie towarzyszyć emisja substancji

szkodliwych do atmosfery. Związane jest to z tym, iż nowoprojektowany obiekt nie będzie
posiadał instalacji generujących tego typu oddziaływania.
•

Emisja hałasu, źródło, zasięg oddziaływania:
W czasie eksploatacji jedynym źródłem hałasu będą pracujący turbozespół. Szacuje

się, iż dla jednego turbozespołu poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia będzie
wynosił ok. 87 dB. Hałas wywołany pracą urządzeń zostanie znacząco ograniczony przez
konstrukcję budynku maszynowni. Należy również zwrócić uwagę, iż pomieszczenia
w których będą pracowały emitery będą miały charakter obiektów „przemysłowych”, do ww.
pomieszczeń dostęp będą miały jedynie osoby z obsługi (odpowiednio przeszkolone). Teren
inwestycyjny zlokalizowany jest w odległości od obszarów chronionych akustycznie, co
również jest gwarantem braku negatywnego oddziaływania w tym zakresie.
•

Ścieki socjalno-bytowe, ilość i sposób odprowadzania:
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Inwestycja nie przewiduje wzrostu ilości odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych
oraz sposobu ich odprowadzania.
•

Ścieki technologiczno-przemysłowe, ilość oraz sposób odprowadzania:
Nie przewidujemy powstania ww. rodzaju ścieków, przede wszystkim ze względu na brak

prowadzenia na wnioskowanym terenie procesów generujących tego typu ścieki.
•

Wody opadowe, ilość, sposób odprowadzania:
Wnioskowana inwestycja nie przewiduje wzrostu powierzchni, z której będą

odprowadzane wody opadowe i roztopowe oraz zmian w aktualnym sposobie ich
odprowadzania.
•

Promieniowanie elektromagnetyczne:
Aktualny stan wiedzy pozwala stwierdzić, iż na etapie eksploatacji obiekty mogące

generować tego typu promieniowanie będą umieszczone na terenie, do którego dostęp będą
miały jedynie osoby z obsługi (odpowiednio przeszkolone). Nowoprojektowane urządzenia
elektryczne będą funkcjonowały również na obszarze nieprzeznaczonym do stałego pobytu
ludzi i jednocześnie w znacznej odległości od takiego typu terenu.
•

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W związku ze znaczną odległością terenów inwestycyjnych od granic Państwa nie
przewidujemy możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego.
ETAP LIKWIDACJI
W przypadku ewentualnej likwidacji planowanego przedsięwzięcia zakres prac będzie
obejmował:
•

Demontaż urządzeń i wyposażenia,

•

Zagospodarowanie powstałych odpadów,

•

Przywrócenie pierwotnej trasy przepływu wody.
W czasie likwidacji może wystąpić niezorganizowana emisja gazów, pyłów oraz emisja

hałasu, szczególnie podczas demontażu poszczególnych obiektów. Intensywność i zakres
oddziaływań na środowisko związanych z fazą ewentualnej likwidacji obiektu będą
w odniesieniu do prac rozbiórkowych analogiczne jak w fazie budowy inwestycji.
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10 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUDZI, W TYM WYNIKAJĄCE Z EMISJI.
Aktualny stan wiedzy na temat zakresu inwestycji pozwala wykluczyć możliwość
powstania zagrożeń dla zdrowia ludzi. Przede wszystkim ze względu na brak dostępu do
instalacji osób postronnych oraz znaczne odległości instalacji od istniejących terenów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
11 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW
NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY I POWIERZCHNI ZIEMI.
W związku z charakterem inwestycji, nie przewiduje się, aby doszło do zubożenia
różnorodności biologicznej wnioskowanych terenów. Niniejsze przedsięwzięcie będzie w tym
zakresie obojętne dla stanu ilościowego i gatunkowego populacji bytujących w obrębie
zbiorników i na terenach z nim graniczących.
Tak jak wspomniano już w niniejszej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja
będzie wykorzystywała na potrzeby produkcji ekologicznej, odnawialnej energii elektrycznej
zasoby naturalne w postaci wody. Należy jednak zaznaczyć, że ww. zasoby nie będą
pobierane na zasadzie bezzwrotnej. Po przejściu przez turbozespoły, woda będzie zwracana
poniżej zapory w stanie niezmienionym.
W ramach funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się korzystać z innych zasobów
naturalnych.
12 TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.
W przypadku wszystkich analizowanych wariantów nie przewiduje się możliwości
wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ inwestycja nie została
zaliczona do potencjalnie mogących oddziaływać transgranicznie, czyli nie została
wymieniona w załączniku I konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym (Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 96 poz. 1110).
Ze względu na skalę oddziaływania inwestycji na środowisko, oddziaływania transgraniczne
nie będą miały miejsca. Planowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie
generować uciążliwości, których zasięg będzie przekraczał granice państwa. Nie zachodzi
więc potrzeba przeprowadzenia procedury OOS z udziałem krajów sąsiednich.
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13 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Według materiałów zawartych w rejestrze form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji
Ochrony

Środowiska

w

Krakowie

oraz

informacji

zaczerpniętych

z

portalów:

geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gdos.gov.pl, stwierdza się, że w myśl ustawy o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 2134), obszar inwestycyjny znajduje się na terenie:
•

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Leży także na terenie otuliny Pienińskiego Parku Narodowego – otulina nie jest,
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody zgodnie z art. 5 ust. 14 formą ochrony przyrody,
lecz strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla
formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi
wynikającymi z działalności człowieka.
Ponadto najbliższe z danych kategorii form ochrony przyrody (w promieniu do 30 km)
znajdują się:
- Najbliższy Park Narodowy to Pieniński Park Narodowy położony w odległości ok. 450 m
na północ od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Rezerwat Przyrody to rezerwat „Modrzewie” położony w odległości ok. 6,31
km na północny-zachód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Park Krajobrazowy to Popradzki Park Krajobrazowy położony w odległości
ok. 8,93 km na północny-wschód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Obszar Natura 2000 to Pieniny PLC120002 położony w odległości ok. 450m
na północ od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy użytek ekologiczny „bez nazwy” znajduje się w odległości 2,33 km na
północny- zachód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy pomnik przyrody „bez nazwy” znajduje się w odległości 460 m na wschód od
miejsca realizacji planowanej inwestycji.
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13.1 Korytarze ekologiczne.
Planowana inwestycja znajduje się na krańcowym odcinku terenu przebiegu korytarza
ekologicznego Spisz KK-4B pozwalającego na migrację zwierząt oraz pośrednio roślin i
grzybów poprzez np. anemochorię, hydrochorię czy zoochorię. Korytarz ten bezpośrednio
graniczy niedaleko miejsca inwestycji z korytarzem Pieniny KK-4A.

Ryc. 1 Lokalizacja planowanej inwestycji w obrębie korytarzy ekologicznych, źródło: opracowanie
własne na podstawie www.mapa.korytarze.pl.

14 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE I ZREALIZOWANE W ZAKRESIE,
W JAKIM
ICH
ODDZIAŁYWANIA
MOGĄ
PROWADZIĆ
DO
SKUMULOWANIA
ODDZIAŁYWAŃ
Z
PLANOWANYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM.
Na etapie realizacji inwestycji emisje: hałasu, zanieczyszczeń, itp. będą miały charakter
lokalny i nie wykroczą swoim zasięgiem poza obszar działek graniczących z placem budowy.
Aktualny stan wiedzy pozwala stwierdzić, iż w sąsiedztwie terenów objętych inwestycją nie
przewiduje się obecności innych placów budowy, a więc nie dojdzie do kumulowania
przedstawionych emisji z innymi tego typu. Może jedynie dochodzić do kumulowania się
oddziaływań powstałych przy jednoczesnym wykonywaniu kilku działań inwestycyjnych
wchodzących w skład przedsięwzięcia. Jednak przy realizacji wnioskowanych robót w sposób
zorganizowany, przy uwzględnieniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów
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infrastrukturalnych,

można

ograniczyć

kumulowanie

się

negatywnych

odziaływań

związanych z realizacją inwestycji.
Na etapie eksploatacji w przypadku realizacji inwestycji w wariancie wnioskowanym
oraz alternatywnym istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia kumulowania się oddziaływań.
Związane jest to z tym, iż wnioskowana inwestycja będzie bezpośrednio zlokalizowana przy
istniejącej elektrowni wodnej Sromowce Wyżne. Przewiduje się również, że obydwie
instalacje będą funkcjonowały jednocześnie, co przełoży się na możliwość kumulowania się
oddziaływań np. emisji hałasu, pól elektromagnetycznych itp. Należy jednak zaznaczyć, że
obiekt,

w

jakim

są

umieszczone

istniejące

instalacje

oraz

będą

umieszczone

nowoprojektowane, ma cechy obiektu przemysłowego posiadającego dedykowaną do tego
typu działalności konstrukcję (opartą o elementy żelbetowe, znacznej grubości), co
w znacznym zakresie ograniczy możliwość wystąpienia emisji poza obiektem istniejącej
turbinowni (w tym również możliwość kumulowania się emisji poza obiektem).
15 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ
NATURALNEJ I BUDOWLANEJ.

AWARII

LUB

KATASTROFY

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska poprzez
poważną awarię rozumie się zdarzenia, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję powstałe
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia
z opóźnieniem. Możliwe do wystąpienia – w fazie budowy i eksploatacji obiektu zdarzenie
mogące powodować zaistnienie poważnej awarii to katastrofa budowlana, działanie
terrorystyczne,

umyślna

dewastacja

urządzeń.

Wystąpienie

poważnych

awarii

spowodowanych wadami materiałów zastosowanych do budowy lub też nierzetelnym
wykonawstwem robót budowlanych jest możliwe do wyeliminowania poprzez kontrole
jakości dostarczanych materiałów budowlanych, jak i kontrole jakości wykonywanych prac
budowlanych, prowadzone zarówno przez inspektorów nadzoru, jaki i służby Inwestora.
Awarie wywołane przez czynniki: naturalne, działaniem terrorystycznym lub umyślną
dewastacją

urządzeń

zostaną

znacząco

zminimalizowane

poprzez

zastosowanie

odpowiedniego nadzoru obiektu. Należy podkreślić, że zmiany klimatu są zmianami
powolnymi i rozłożonymi w czasie. Kataklizmy w postaci powodzi, huraganowych wiatrów,
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tornad, itp., występowały zarówno w dawnych czasach, jak i obecnie. Nawet jeśli ich
natężenie nieznacznie wzrasta, to jednak przedsięwzięcie planowane jest w taki sposób, aby
być w stanie oprzeć się tego typu czynnikom klimatycznym.
16 PRZEWIDYWANA ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ
ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO.
W poniższej tabeli zestawiono główne rodzaje odpadów, jakie będą powstawały na etapie
realizacji inwestycji. Grupy i rodzaje odpadów zaklasyfikowano zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923).
Tabela 1 Odpady wytworzone na etapie realizacji.
Lp.

Rodzaje odpadów

Kod
GRUPA 13

1

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

2

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
GRUPA 15

3

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),

4

15 02 02*

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

GRUPA 16
5

16 01 17

Metale żelazne

6

16 01 19

Tworzywa sztuczne
GRUPA 17

7

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

8

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

9

17 02 01

Drewno

10

17 02 02

Szkło

11

17 02 03

Tworzywa sztuczne

12

17 03 80

Odpadowa papa
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13

17 04 07

Mieszaniny metali

14

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 170410

15

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

16

17 08 02

Materiały
w 170801

17

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
170901, 170902 i 170903

budowlane

zawierające

gips

inne

niż

wymienione

GRUPA 20
18

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

19

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

*odpady niebezpieczne

Ilość odpadów powstałych na etapie realizacji w określonym czasie jest trudna
do oszacowania. Plany organizacji budowy będą przewidywać selektywne gromadzenie
odpadów z podziałem na elementy mające charakter surowców wtórnych. W tym celu na
terenie placu budowy ustawione zostaną specjalne pojemniki, kontenery i zbiorniki
przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. Będą one w sposób
selektywny wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko.
Oprócz omówionych powyżej rodzajów odpadów, na terenie budowy będą powstawały
odpady komunalne, tj. pozostałości po artykułach żywnościowych. Odpady te będą
gromadzone w systematycznie opróżnianych pojemnikach.
Na chwilę obecną brak jest możliwości oszacowania ilości powstałych odpadów ze
względu na koncepcyjny etap realizacji wnioskowanej inwestycji, w tym brak określenia
ostatecznej technologii jej wykonania.
•

Odpady, rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania
W poniższej tabeli zestawiono główne rodzaje odpadów, jakie będą powstawały na etapie

eksploatacji inwestycji – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).
Tabela 2 Opady generowane na etapie eksploatacji.
Lp.

Rodzaje odpadów

Kod
GRUPA 16
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1

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż

160213*

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
GRUPA 20

2

200201

Odpady ulegające biodegradacji

3

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

4

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

*odpady niebezpieczne

Niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych będą zbierane i magazynowane w szczelnych
pojemnikach w sposób selektywny i wywożone przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą
odpowiednie

uprawnienia

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami.

Niesegregowane

(zmieszane) odpady komunalne będą magazynowane na zewnątrz projektowanych obiektów
i okresowo wywożone na składowisko odpadów komunalnych.
17 PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH
ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
18 ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z USTALENIAMI DOTYCZĄCYMI CZYNNEJ
OCHRONY EKOSYSTEMÓW I ZAKAZAMI WPROWADZONYMI NA
TERENIE POŁUDNIOWOMAŁOPOLSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU.
Poniżej przedstawiono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu
zachowania

ich

trwałości

oraz

zwiększenia

różnorodności

biologicznej

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obrębie którego przewiduje
się lokalizację projektowanej inwestycji:
Zgodnie z § 2 uchwały nr XVIII/299/12 Sejmiku województwa małopolskiego z dnia
27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na
terenie obszaru wprowadza się następujące ustalenia dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów:
Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:
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1) „utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych – inwestycja nie przyczyni się
do pogorszenia ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych – inwestycja nie przyczyni się do
negatywnego oddziaływania na zwarte kompleksy leśne;
3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności –
inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla tworzenia i odtwarzania stref ekotonowych;
4) utrzymanie

i

tworzenie

leśnych

korytarzy

ekologicznych

ze

szczególnym

uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków – inwestycja nie uniemożliwi
utrzymania i tworzenia leśnych korytarzy ekologicznych, nie spowoduje też
ograniczenia możliwości migracji dużych ssaków;
5) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie
przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne
siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i
zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje
punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych –
inwestycja nie przyczyni się w ograniczaniu możliwości zalesiania i zadrzewiania tego
typu miejsc;
6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew
obumarłych, aż do całkowitego rozkładu – inwestycja nie przyczyni się do
ograniczenia tego typu działania;
7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności – inwestycja
nie przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk
wilgotnych i bagiennych – inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu
działania;
9) zachowania siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów –
inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla wymienionych siedlisk i organizmów;
10) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów – inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu
działania.”
Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują:

23

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
1) „przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów
przyrodniczych i krajobrazowych – inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego
typu działania;
2) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz z
pasem roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych
cieków - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól
uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz
formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych - inwestycja
nie przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
4) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych - inwestycja nie
przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
5) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk
roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie
terminy, częstość i techniki koszenia) - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia
tego typu działania;
6) utrzymanie

poziomu

wód

gruntowych

odpowiedniego

dla

zachowania

bioróżnorodności – inwestycja nie spowoduje obniżenia poziomu wód gruntowych;
7) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych - inwestycja nie przyczyni się do
ograniczenia tego typu działania;
8) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
9) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu
działania.”
Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują:
1) „zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową
biologiczną - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
2) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół
zbiorników wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów,
zakrzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia
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bioróżnorodności oraz ograniczenia spływu substancji biogennych - inwestycja nie
przyczyni się do ograniczenia tego typu działania;
3) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla
ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i
potoków górskich – w ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania prac
regulacyjnych cieków wodnych;
4) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych
zdolnościach retencyjnych - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu
działania;
5) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne,
celem zachowania dróg migracji gatunków - inwestycja nie przyczyni się do
ograniczenia tego typu działania;
6) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów - inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia tego typu
działania.”
Podsumowując, planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z ustaleniami
dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów na terenie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Poniżej przedstawiono odniesienie się do zakazów obowiązujących na terenie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:
Zgodnie z § 3 uchwały nr XVIII/299/12 Sejmiku województwa małopolskiego z dnia 27
lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na
terenie obszaru zakazuje się:
1) „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką – nie dotyczy, wskutek realizacji planowanej inwestycji nie
będą wykonywane tego typu działania;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) – zgodnie z §3 ust. 2 uchwały nr XVIII/299/12 Sejmiku województwa
małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę
przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa procedura wydawania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie której zostanie wydana opinia o
konieczności/lub nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych – nie dotyczy, planowana inwestycja wiąże
się z budową urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także materiałów – nie dotyczy, w ramach
planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania tego typu działań;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych – nie
dotyczy, planowana inwestycja wiąże się z budową urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka – nie dotyczy, planowana inwestycja nie spowoduje
zmian stosunków wodnych;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych – nie dotyczy, w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania
tego typu działań;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
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służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej – nie
dotyczy, planowane do realizacji obiekty zaliczają się do urządzeń wodnych.”
Podsumowując, planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z zakazami
obowiązującymi dla Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
19 ADAPTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO ZDIAGNOZOWANYCH ZMIAN
KLIMATU WRAZ
Z PRZEDSTAWIENIEM ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH
GENEROWANIU
ODDZIAŁYWAŃ
SKUTKUJĄCYCH
NASILANIEM SIĘ ZMIAN W KLIMACIE.
Zmiany klimatu zachodzą w Polsce w sposób długofalowy i stopniowy. Nie
charakteryzują się nagłym przejściem z klimatu umiarkowanego ciepłego do innego rodzaju
klimatu. Mimo wielu badań, trudno jednoznacznie określić, jak będzie się zmieniał klimat i
jakie będą jego następstwa. Fakt ten może zagwarantować, że klimat na koniec okresu
eksploatacji nie będzie się różnił od obecnego w sposób rażący. Dlatego też jeśli instalacja
może funkcjonować w obecnych warunkach klimatycznych, można śmiało założyć, że
podobnie będzie się działo za kilkadziesiąt lat. Zjawiska ekstremalne (np. trąby powietrzne,
huraganowe wiatry prostoliniowe, gradobicia) występują także obecnie. Są to zjawiska trudne
do przewidzenia, często występujące w sposób lokalny. Nie jest możliwa całkowita ochrona
jakiejkolwiek inwestycji przed ich następstwami. W takich warunkach zawsze możliwe jest
wystąpienie szkód. Konstrukcja będzie jednak zrealizowana stabilnie, z uwzględnieniem
wszystkich wytycznych i przepisów, jakie stosuje się podczas realizacji takich inwestycji,
dlatego też nie należy mieć jakichkolwiek obaw o zdolność jej adaptacji do zmian klimatu.
Można założyć, że inwestycja poprzez wytwarzanie ekologicznej energii odnawialnej, a tym
samym redukcję gazów cieplarnianych, które wytwarzane są w konwencjonalnych źródłach
energii, spowoduje spowolnienie zmian klimatycznych w postaci ocieplenia klimatu. Przy
braku realizacji inwestycji zmiany te zachodziłyby w pewnym stopniu szybciej. Ze względu
na niską moc elektrowni, będą to zmiany bardzo niewielkie.
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1. Wstęp
Celem opracowania jest ocena zgodności przedsięwzięcia pn.: Budowa Małej
Elektrowni Wodnej Sromowce III na istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (w obrębie istniejącej zapory zbiornika wyrównawczego
Sromowce Wyżne) znajdującej się w miejscowości Sromowce Wyżne, gmina Czorsztyn,
powiat nowotarski, województwo małopolskie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Stosowane skróty:
JCWP – jednolita część wód powierzchniowych
JCWPd – jednolita część wód podziemnych
PGWO – Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. KZGW, Warszawa,
2016; [Dz. U. 2016, poz. 1911]
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna – dyrektywa 200/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnego działania
w dziedzinie polityki wodnej.

2. Metodyka
Podstawę do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe wynikające
z RDW stanowią „Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania
przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej
Dyrektywy Wodnej” (KZGW, 2011 r.) oraz informacje wymagane przez m.in. organ opiniujący
tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W celu oceny podjęto następujące kroki:
•

Charakterystyka planowanej inwestycji oraz terenu, gdzie będzie ona zlokalizowana,

•

Identyfikacja Jednolitych Części Wód, na terenie których ma zostać zrealizowane
przedsięwzięcie oraz jej kategorii,

•

Identyfikacja celów środowiskowych JCWP i JCWPd,

•

Identyfikacja stanu wód oraz oddziaływań bezpośrednich i pośrednich na osiągnięcie celów
środowiskowych we wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia,

•

Uwzględnienie w niniejszej analizie czynników oddziaływania na:
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o elementy jakości wód,
o stan istniejący w zakresie elementów jakościowych i ilościowych poddanych
czynnikom oddziaływania,
o oceny spełnienia wymagań w kontekście zastosowania odstępstw (derogacji),
•

Analiza oddziaływania na poszczególne elementy oceny stanu wód pod kątem dwóch
wariantów

•

Ocena ryzyka spełnienia celów środowiskowych zapisanych w RDW oraz Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Lokalizacja inwestycji
Projektowane obiekty będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych numer: 3166/1,
3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35, 3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927,1
znajdujących się w granicach powiatu nowotarskiego, gminy Czorsztyn, obręb: 0007
Sromowce Wyżne (rys.1).
Gmina Czorsztyn według Regionalizacji Geobotanicznej Polski J. Matuszkiewicza, położona
jest na terenie następujących jednostek geobotanicznych:
•

Dział Zachodniokarpacki,
o Kraina Karpat Zachodnich,
- Podkraina Pienińska,
▪

Okręg Pienin,
✓ Podokręg Pasa Skalic Spiskich.

Pod względem geograficznym teren położony jest na obszarze następujących jednostek
geograficznych:
•

Megaregion: Region Karpacki,

•

Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym,

•

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie,

•

Makroregion: Beskidy Zachodnie,

•

Mezoregion: Pieniny.
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Rys. 1 Lokalizacja planowanej inwestycji (źródło: opracowanie własne na podstawie
www.mapy.geoportal.gov.pl).

4. Zakres prac w przypadku realizacji wariantu
Wnioskowane przedsięwzięcie będzie realizowane w poniższym wariancie:
- wariant wnioskowany przewiduje realizację nowej małej elektrowni wodnej Sromowce III
(bez powiązania technologicznego z istniejącą elektrownią wodną Sromowce Wyżne).
Zaletą tej koncepcji jest powstanie instalacji o wysokiej sprawności pozyskiwania energii,
dużej stałości w jej pozyskiwaniu oraz ze względu na brak powiazania wnioskowanej
instalacji z istniejącą również wzrost gwarancji, że na obiekcie będzie prowadzona
produkcja odnawialnej energii elektrycznej niezależnie od losowych awarii.

5. Identyfikacja jednolitej części wód
5.1

Identyfikacja JCW

Planowana inwestycja znajdować się będzie na terenie dwóch:
− JCWP „Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka” – zrzut wody z MEW,
− JCWP „Zbiornik Czorsztyn i Sromowce” – pobór wody na potrzeby MEW,
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•

JCWP „Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka”,
Kod europejski PLRW200015214195.
Długość wynosi 19,8 km.
Powyższa JCWP położona jest w:
- Dorzeczu Wisły,
- Regionie wodnym Górnej Wisły zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, RZGW Kraków,
-

Ekoregionie Karpaty.

Status omawianej JCWP określono jako silnie zmieniona część wód, a jej stan oceniono
jako zły. Celów środowiskowy – dobry potencjał wód.
Typ abiotyczny to średnia rzeka wyżynna – wschodnia (15).
•

JCWP „Zbiornik Czorsztyn i Sromowce”,
Kod europejski PLRW20000214179.
Powyższa JCWP położona jest w:
- Dorzeczu Wisły,
- Regionie wodnym Górnej Wisły zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, RZGW Kraków,
-

Ekoregionie Karpaty.

Status omawianej JCWP określono jako silnie zmieniona część wód, a jej stan oceniono
jako zły. Celów środowiskowy – dobry potencjał wód.
Typ abiotyczny nieokreślony (0).
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Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji pod względem podziału na Jednolite Części Wód Powierzchniowych
(źródło: opracowanie własne na podstawie KZGW).

5.2

Identyfikacja form ochrony
Planowana inwestycja w myśl ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. (Dz. U.

2016 r., poz. 2134) znajduje się na terenie:
•

Południowomałopolskiego Obszar Chronionego Krajobrazu.

Ponadto najbliższe z danych kategorii form ochrony przyrody (w promieniu do 30 km) znajdują
się:
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- Najbliższy Park Narodowy to Pieniński Park Narodowy położony w odległości ok. 450 m
na północ od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Rezerwat Przyrody to rezerwat „Modrzewie” położony w odległości ok. 6,31
km na północny-zachód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Park Krajobrazowy to Popradzki Park Krajobrazowy położony w odległości ok.
8,93 km na północny-wschód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy Obszar Natura 2000 to Pieniny PLC120002 położony w odległości ok. 450m na
północ od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy użytek ekologiczny „bez nazwy” znajduje się w odległości 2,33 km na
północny- zachód od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
- Najbliższy pomnik przyrody „bez nazwy” znajduje się w odległości 460 m na wschód od
miejsca realizacji planowanej inwestycji.
5.3

Identyfikacja obszarów chronionych w rozumieniu RDW.

Według danych pozyskanych z Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW), która weszła w życie w grudniu 2000 r. rozróżnia się następujące obszary chronione
w rozumieniu RDW:
•

Obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia – planowana inwestycja nie będzie znajdować się na tego typu
obszarach.

•

Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym – planowana inwestycja nie będzie znajdować się na tego typu obszarach.

•

Jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych –
planowana inwestycja nie będzie znajdować się na tego typu obszarach.

•

Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych – planowana inwestycja, podobnie jak obszar całego kraju, będzie położona
na terenie omawianego obszaru.
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•

Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych – planowana inwestycja nie będzie znajdować się na tego typu obszarach.

•

Obszary

przeznaczone

do

ochrony

siedlisk

lub

gatunków,

ustanowionych

w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w ich ochronie – planowana inwestycja będzie znajdować się na tego
typu obszarach.
Podsumowując, planowana inwestycja znajdować się będzie jedynie na terenie
obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych, podobnie jak obszar całej Polski oraz na obszarach przeznaczonych do ochrony
siedlisk lub gatunków.

6. Ocena aktualnego stanu wód omawianej JCWP oraz zidentyfikowanie
celów środowiskowych omawianej JCWP
6.1

Sposób oceniania stanu wód powierzchniowych
Stan wód jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód

powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych
oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych.
Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych)
wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego
monitoringu środowiska i prezentuje poprzez:
•

ocenę stanu ekologicznego w przypadku wód naturalnych,

•

ocenę potencjału ekologicznego w przypadku wód, które powstały w wyniku
działalności człowieka lub których charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka,
tzn. wód sztucznych lub wód silnie zmienionych,

•

ocenę stanu chemicznego.
Poniżej przedstawiony został schemat obrazujący elementy składowe wchodzące

w skład oceny stanu wód powierzchniowych:
9
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Rys. 3 Schemat oceny stanu wód (źródło:
http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/Konferencja%2010_2011/Stan_ekologiczny_i_stan_chemiczny
.pdf)

Przedstawiony na powyższym schemacie stan/potencjał ekologiczny jednolitych części
wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej
z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan/potencjał
ekologiczny, klasa druga – dobry stan/potencjał ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta
odpowiednio – stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.
W ocenie stanu ekologicznego specyficzną rolę mają hydromorfologiczne elementy
jakości wód, które wraz z elementami fizykochemicznymi są elementami wspierającymi ocenę
elementów biologicznych. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną obserwacje stanu elementów
hydromorfologicznych

służą

jedynie

potwierdzeniu

bardzo

dobrego

stanu

lub maksymalnego potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Oznacza to, że
w sytuacji, gdy stan wód na podstawie elementów biologicznych i wspierających
je elementów fizykochemicznych jest oceniony jako bardzo dobry, niespełnienie przez
elementy hydromorfologiczne kryteriów stanu bardzo dobrego powoduje obniżenie stanu
ekologicznego wód. W sytuacji, gdy stan ekologiczny został oceniony na podstawie elementów
biologicznych i wspierających je elementów fizykochemicznych jako poniżej bardzo dobrego
lub maksymalnego, stan elementów hydromorfologicznych nie ma wpływu na ocenę stanu
ekologicznego, tzn. przyjmuje się, że z definicji odpowiada on stanowi elementów
biologicznych.
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Natomiast klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym
tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników
ze środowiskowych normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym
stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych
stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan
chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. Dodatkowo,
wyniki badań osadów dennych są wykorzystywane w systemie oceny stanu chemicznego wód.
Poniżej przedstawiono rysunek obrazujący sposób dokonywania oceny stanu wód
powierzchniowych:

Rys. 4 Schemat oceny stanu jednolitych części wód (źródło: http://www.gios.gov.pl/pl/mkoopz/8-pms/203sposob-oceny-stanu-wod).

Należy jednak podkreślić, że ze względu na dużą liczbę jednolitych części wód w Polsce
objęcie ich wszystkich monitoringiem jest niemożliwe. Z tego powodu przy prezentowaniu
oceny stanu/potencjału ekologicznego rozróżnia się wyniki dla jednolitych części wód
monitorowanych i dla jednolitych części wód niemonitorowanych, które klasyfikowane
są poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych
lub w wyniku oceny eksperckiej. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego,
ze względu na stosunkowo niski poziom ufności, prezentuje się poprzez nadanie tak ocenianym
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jednolitym częściom wód dwóch klas: stan / potencjał ekologiczny „co najmniej dobry” oraz
„poniżej dobrego”.
Ocena stanu JCWP, na której znajdować się będzie planowana inwestycja

6.2

Według danych z WIOŚ Kraków z 2017 r. (Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w
województwie małopolskim w roku 2017) Dunajec od Zb. Czorsztyn do Grajcarka”, kod
europejski PLRW200015214195 jest wodą silnie zmienioną (SZCW) i cechuje się:
•

V klasą elementów biologicznych,

•

1 klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 – 3.5),

•

II klasa w przypadku specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych,

W omawianym przypadku skutkuje to:
•

Złym potencjałem ekologicznym, a co za tym idzie złym stanem wód,

•

Stan chemiczny dobry.

7. Ocena aktualnego stanu omawianej JCWPd oraz zidentyfikowanie celów
środowiskowych omawianej JCWPd
7.1

Sposób oceniania stanu wód podziemnych
Ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na

podstawie wyników monitoringu jakości wód podziemnych i prezentuje poprzez:

7.2

•

ocenę stanu ilościowego,

•

ocenę stanu chemicznego.

Ocena stanu JCWPd na której znajdować się będzie planowana inwestycja
Rozpatrywana JCWPd posiada powierzchnię 929,2 km2 i charakteryzuje się rolniczym

użytkowaniem. Odznacza się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jej celem
środowiskowym jest osiągniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego i ilościowego, cel ten nie jest
zagrożony.
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Rys. 5. Lokalizacja planowanej inwestycji pod względem podziału na Jednolite Części Wód Powierzchniowych
(źródło: opracowanie własne na podstawie KZGW).

8. Identyfikacja oddziaływań mających wpływ na osiągnięcie celów
środowiskowych lub powodujących pogorszenie stanu w rozumieniu
RDW
Planowana inwestycja może przyczynić się do:
•

okresowego (na etapie realizacji) pogorszenia warunków fizykochemicznych wód
na bardzo niewielkiej części omawianej JCWP,
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•

okresowego (na etapie realizacji) zaburzenia warunków życia organizmów wodnych
na bardzo niewielkiej części omawianej JCWP,

•

okresowego (na etapie realizacji) niekorzystnego wpływu na organizmy żyjące
w dnie, brzegach cieku na terenie objętym pracami,

•

powstania oddziaływań wpływających na aktualnie panujące warunki siedliskowe
kręgowców i bezkręgowców.

9. Ocena wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki
jakości wód podczas realizacji poszczególnych wariantów:
Aby ocenić wpływ działania inwestycyjnego na jednolitą część wód, należy
przeanalizować jego wpływ na wskaźniki jakości wody. Określają one stan jakościowy wód,
czyli ilość i rodzaj zawartych w wodzie zanieczyszczeń, a także kondycję biocenoz wodnych.
Wskaźniki jakości wody dzieli się na trzy rodzaje: elementy biologiczne, hydromorfologiczne
oraz fizykochemiczne.
Za pomocą wskaźników biologicznych określa się stan/potencjał ekologiczny wód
powierzchniowych. Informują one przede wszystkim o stanie rozmaitych grup organizmów
występujących w ekosystemach wodnych. Wskaźniki hydromorfologiczne i fizykochemiczne
mają wartość pomocniczą. Pierwsze z nich obrazują abiotyczne parametry koryta rzecznego,
natomiast drugie pokazują parametry wody i zawartość w niej rozmaitych substancji.
9.1

Elementy biologiczne
Etap realizacji – ze względu na lokalizację inwestycji na terenie istniejącej

EW Sromowce Wyżne (w wolnych przestrzeniach istniejących pomieszczeń elektrowni
wodnej), planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na elementy biologiczne podczas
realizacji prac. Miejsce przeznaczone pod nowoprojektowaną MEW ma charakter obiektu
przemysłowego, pozbawionego jakichkolwiek walorów środowiskowych.
Etap eksploatacji – ze względu na lokalizację inwestycji na terenie istniejącej
EW Sromowce Wyżne oraz braku istotnych zmian w aktualnych warunkach środowiskowych
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panujących w zbiorniku Sromowce, nie przewiduje się aby doszło do modyfikacji elementów
ocenianych w ramach niniejszego wskaźnika.
Etap likwidacji – oddziaływanie tożsame jak na etapie realizacji.
9.2

Elementy hydromorfologiczne
Etap realizacji – ze względu na to iż prace budowlane, montażowe, instalacyjne będą

realizowane w obrębie istniejącej infrastruktury zapory zbiornika Sromowce o nie ma
możliwości aby w ramach nich doszło do modyfikacji warunków hydromorfologicznych.
Etap eksploatacji – ze względu na to iż inwestycja będzie wykorzystywać istniejącą
infrastrukturę zapory (bez zmiany jej parametrów) oraz aktualnie realizowane przepływy nie
przewidujemy aby doszło do modyfikacji warunków hydromorfologicznych.
9.3

Elementy fizykochemiczne
Etap realizacji – ze względu to iż inwestycja będzie realizowana przez firmę posiadającą

odpowiednie doświadczenie w tym zakresie oraz będzie nadzorowana przez służby inwestora,
możliwość powstania oddziaływań modyfikujących skład fizykochemiczny JCWP jest
znikomy (jedyny w czasie awarii, lub katastrofy budowlanej)
Etap eksploatacji – nowoprojektowane urządzenia, w tym turbina będzie wykonana
w technologii niereagujących z wodą, tj. w ramach pracy turbiny, woda będzie zwracana do
zbiornika Sromowce w stanie niezmienionym. Tak jak wspomniano to powyżej ewentualne
modyfikacje elementów fizykochemicznych mogą powstać w wyniku awarii lub katastrofy
budowlanej.
Etap likwidacji – oddziaływanie tożsame jak na etapie realizacji.

10. Oddziaływanie na JCWPd
Charakter planowanych prac, ich skala oraz zlokalizowanie pozwalają założyć, iż nie
dojdzie do znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne, tym samym na
JCWPd. Nie dojdzie do zaburzenia łączności hydraulicznej z przyległymi terenami, ani do
zaburzenia połączenia z częściami wód podziemnych ze względu na to, iż nie przewiduje się
prowadzić prac ziemnych mogących zakłócić aktualnie panujące warunki wodno-gruntowe.
Inwestycja również nie przewiduje prowadzić działań związanych z pobieraniem bądź
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retencjonowaniem wód gruntowych. Dlatego też brak jakichkolwiek przesłanek, aby uznać, że
przedsięwzięcie będzie zagrażać stanowi ilościowemu czy też chemicznemu JCWPd.

11. Oddziaływanie skumulowane
Etap realizacji i likwidacji – na tym etapie nie dojdzie do występowania oddziaływań
skumulowanych – w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie będzie
innych placów budowy, ponieważ nie przewiduje się tam realizacji podobnych tego typu
inwestycji.
Etap eksploatacji – na etapie eksploatacji istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia
kumulowania się oddziaływań. Związane jest to z tym, iż wnioskowana inwestycja będzie
bezpośrednio zlokalizowana przy istniejącej elektrowni wodnej Sromowce Wyżne. Przewiduje
się również, że obydwie instalacje będą funkcjonowały jednocześnie, co przełoży się na
możliwość kumulowania się oddziaływań, np. emisji hałasu, pól elektromagnetycznych itp.
Należy jednak zaznaczyć, że obiekt w jakim są umieszczone istniejące instalacje oraz będą
umieszczone projektowane ma cechy obiektu przemysłowego posiadającego dedykowaną do
tego typu działalności konstrukcję (opartą o elementy żelbetowe, znacznej grubości), co w
znacznym zakresie ograniczy możliwość wystąpienia emisji poza obiektem istniejącej
turbinowni (w tym również możliwość kumulowania się emisji poza obiektem).

12. Działania minimalizujące ryzyko wystąpienia niezgodności z RDW
Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące
środowisko:
- Na etapie wykonawstwa prac zwracanie szczególnej uwagi na maksymalne zabezpieczenie
środowiska wodnego przed przedostaniem się do niego szkodliwych substancji, w tym
ropopochodnych,
- Wykonanie w miarę możliwości prac montażowych u dostawcy,
- Zastosowanie przenośnego węzła sanitarnego, ścieki bytowe będą odprowadzane do
szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość musi być systematycznie
usuwana przez firmę specjalistyczną,
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- Zapewnienie właściwej organizacji robót w celu ograniczenia czasu realizacji inwestycji do
niezbędnego minimum i minimalizacji uciążliwości dla środowiska,
- Zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa,
smarów, również w trakcie tankowania,
- Praca w trybie jednozmianowym, prace budowlane przy użyciu maszyn i urządzeń
o wysokich poziomach mocy akustycznej prowadzone będą tylko w porze dziennej od godz.
6.00 do godz. 22.00,
- Wykonanie w miarę możliwości prac montażowych u dostawcy,
- Zastosowanie plandek na pojazdach przewożących kruszywo,
- Minimalizowanie emisji pyłu i hałasu w trakcie transportu materiałów budowlanych
i prowadzenia prac budowlanych – stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki
transportu oraz sprzęt zmechanizowany (m.in. posiadający niezbędne atesty),
- Ogrodzenie terenu robót,
- Prace będą prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, o niskim poziomie
emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej.
- Wyłączanie maszyn podczas postoju,
- Teren zaplecza budowy będzie uszczelniony (w tym składy materiałów i bazy
transportowe).
- Stosowanie niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania dróg
dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystości,
- Zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa
i smarów, również w trakcie tankowania poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem
służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych
w pobliżu miejsca garażowania i tankowania maszyn,
- Wykonywanie

prac

ziemnych

w

sposób

zapewniający ochronę

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
- Dostarczanie betonu w betoniarkach,
17
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- Wyznaczenie stref, do których będą mieli dostęp jedynie uprawnieni do tego pracownicy,
- Wytworzone odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, na
szczelnym podłożu, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, a następnie regularnie
przekazywać

uprawnionym

odbiorcom,

a

miejsce

magazynowania

odpadów

niebezpiecznych należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Przy zachowaniu i przestrzeganiu odpowiednich, standardowych działań konserwujących i
utrzymujących powstałe w wyniku realizacji obiekty, na etapie eksploatacji nie ma potrzeby
podejmowania dodatkowych działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

13. Wnioski
Wykonanie prac polegających na realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia nie
stanowi działania ingerującego we wskaźniki charakteryzujące elementy biologiczne,
hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji
z racji lokalizacji, charakteru i sposób prowadzenia prac, jak również ich bardzo małego zasięgu
oraz przede wszystkim „oparciu” zamierzenia w znacznej mierze o istniejącą infrastrukturę
oraz istniejące warunki hydrologiczne.
Analizując zrealizowane już inwestycje o podobnym charakterze/zakresie możemy
zauważyć, że przy opracowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych oraz zachowaniu
należytych standardów prowadzenia prac można osiągnąć zakładany przez Inwestora cel
w sposób niekolidujący z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Wobec powyższego, planowaną inwestycję należy uznać za spełniającą wymogi RDW
i zgodną z prawodawstwem unijnym i krajowym na rozpatrywanym terenie JCW.
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•
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•

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. Nr 0, poz. 2134).
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Inwestycja (Projekt nr PZ2612):

Budowa
III na

Elektrowni Wodnej Sromowce
Sromowce
Podpis

Opracowali:

konstr-bud.
SWK/0032/PBKb/15
50

350

80

430

625

270
1625

685

40

hydrotechn.
SWK/0075/PWBH/16

1410

Mateusz Trela
A

B

C

Kacper Czechowicz
Nazwa rysunku:

Stadium:

Nr rysunku:

KBH-04

Koncepcja
techniczna
Skala:

1:100

Data:

11-2018

Format:

500x297

Str:

