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Oświadczenie projektanta
Ja, niŜej podpisany MGR INś. ARCH. MAREK PIENIĄDZ posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: architektonicznej nr MPOIA/009/2009 oraz
aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
ARCHITEKTÓW nr MP-1536 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt
budowlany, projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji pn:
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów”, zlokalizowanej na działce nr 278,
miejscowość Lelów, woj. śląskie; pow. częstochowski, jednostka ewidencyjna - Lelów, 240409_2, obręb - Lelów,
0006, zlokalizowanej na działkach o nr 278 w miejscowości Lelów, gmina Lelów
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................
( podpis projektanta )

Oświadczenie sprawdzającego
Ja, niŜej podpisany MGR INś. ARCH. PIOTR BALIK posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: architektonicznej nr MPOIA/075/2009 oraz aktualny wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
ARCHITEKTÓW nr MP-1599 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt
budowlany, projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji pn:
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów”, zlokalizowanej na działce nr 278,
miejscowość Lelów, woj. śląskie; pow. częstochowski, jednostka ewidencyjna - Lelów, 240409_2, obręb - Lelów,
0006, zlokalizowanej na działkach o nr 278 w miejscowości Lelów, gmina Lelów
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

................................................
( podpis sprawdzającego )
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OPIS TECHNICZNY.
1.

Lokalizacja:

Działka nr: 278;
Jednostka ewidencyjna - Lelów, 240409_2, obręb - Lelów, 0006
Miejscowość Lelów
Gmina Lelów
Powiat częstochowski
Województwo śląskie

2.

Inwestor:

Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów

3.

Podstawa opracowania:


wizja lokalna;



wytyczne szczegółowe dostarczone przez Inwestora;



dokumentacja geologiczno – inŜynierska;



konsultacje i uzgodnienia międzybranŜowe;



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XLI/248/2010 z dnia 08
kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lelów; zwana dalej MPZP;



Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



obowiązujące normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (z późn. zmianami);

4.

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji przebudowy i

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Lelowie. Projektowana oczyszczalnia będzie oczyszczać
ścieki komunalne doprowadzone z terenu miejscowości Lelów, Turzyn, Biała Wielka oraz ścieki

S t r o n a |7

dowoŜone. Przepustowość oczyszczalni będzie wynosić średniodobowo 308 m3/d. maksymalnie 407
m3/d (wg poprzednio obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego średnia wydajność istniejącej
oczyszczalni wynosiła 150 m3/d).

Opracowanie niniejsze ma słuŜyć uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/248/2010 z dnia 08 kwietnia 2010r.. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów działki nr 278 znajdują się na terenach oznaczonych
symbolem 59NO – terenach przeznaczonych pod urządzenia i obiekty oczyszczania ścieków.

Dla terenów 59NO ustalono w powyŜej przytoczonej Uchwale następujące warunki zabudowy
i zagospodarowania (MPZP - tabela A1 – OBRĘB LELÓW - POZOSTAŁA CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI –
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE):
TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ
Strefa ochrony bezpośredniej pokrywa się z linią ogrodzenia.

Dodatkowo działka nr 278 znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolem :
19 ZN – terenach TEREN ZIELENI NIEURZĄDZONEJ WYSOKIEJ
Teren stanowi otoczenie obszaru Starego Miasta, dawnej fosy oraz fragmentu Białki.
Nakaz zachowania wartościowego starodrzewu, dopuszcza się uzupełnienie zieleni.

R – terenach TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA –
1. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy
2. Zakaz likwidacji zadrzewień i zakrzewień śródpolowych i zieleni nadbrzeŜnej przy ciekach
wodnych.

KDG - terenach TEREN DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH.

KD – terenach PARKINGI I URZĄDZENIA DO OBSŁUGI KOMUNIKACJI
Podstawową funkcją terenów jest realizacja urządzeń związanych z obsługą komunikacji na
terenie miejscowości. Nakaz zachowania wartościowego starodrzewu, dopuszcza się
uzupełnienie zieleni.

Zaznacza się, Ŝe:

S t r o n a |8

• na terenach wykraczających poza oznaczenie 59NO a mających oznaczenie R przewiduje się
do realizacji wyłącznie prace niwelacyjne wynikające z przekształceń w ukształtowaniu terenu
na ogrodzonym terenie oczyszczalni
• całość inwestycji jest realizowana wyłącznie na działce nr 278.

5.

Dane o inwestycji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
przedmiotowa inwestycja została zaklasyfikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
W związku z powyŜszym przedmiotowa inwestycja uzyskała Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach nr GR.6220.5.2014 z dnia 16 stycznia 2015 roku.

Dla inwestycji sporządzono ponadto operat wodnoprawny (operat z dnia 23-01-2014).

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni leŜy na terenie istniejącej i eksploatowanej
oczyszczalni ścieków.
Dane liczbowe:
• Powierzchnia nowej oczyszczalni w granicach ogrodzenia (w granicach opracowania): 0,154 ha
• Powierzchnia działki nr 278:
0,57 ha
•
•
•

Powierzchnia istniejących dróg i placów:
573,00 m2
Powierzchnia istniejącej zabudowy obiektów:
214,50 m2
Powierzchnia terenów zielonych:
752,50 m2
1540,00 m2

•
•
•

Powierzchnia zabudowy nowych obiektów:
357,00 m2
Powierzchnia istniejących dróg, placów, dojść i chodników: 767,00 m2
Powierzchnia terenów zielonych po przebudowie:
706,00 m2
W tym dodatkowo teren ukształtowania i zabezpieczenia skarpy:

290,00 m2

1830,00 m2
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6.

Istniejące zagospodarowanie terenu:

Teren inwestycji jest zagospodarowany w granicach działki nr 278. Na przedmiotowej nieruchomości
zlokalizowana jest czynna, ogrodzona oczyszczalnia ścieków komunalnych.
Oczyszczone ścieki odprowadzane są istniejącym kolektorem do odbiornika – rzeki Białka Lelowska;
przedmiotowy kolektor przebiega przez działki nr 278; wylot kolektora: działka nr 407: rzeka Białka
Lelowska.

Zaznacza się, iŜ projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący wylot do rzeki zlokalizowany na działce
407.
Likwidacji po zbudowaniu nowych obiektów oczyszczania ulegną: istniejący punkt zlewny
ścieków dowoŜonych wraz z przepompownią ścieków dowoŜonych, pompownia z kratą koszową,
istniejący budynek techniczny wraz ze zlokalizowanym wewnątrz blokiem technologicznym oczyszczalni
SUPERBOS-100.
Działka nr 278 w obszarze inwestycji jest zagospodarowana.
Istniejąca na terenie inwestycji zieleń występuje w formie powierzchni nieutwardzonych porośniętych
trawą. Brak zieleni wysokiej kolidującej z przedmiotową inwestycją w granicy działek nr 278.
Ukształtowanie terenu inwestycji: teren płaski o nieznacznych spadkach, zakończony uskokiem terenu
w postaci skarpy.
Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana na działkach nr 278 sąsiaduje z:

- działką nr 277 ujętą w MPZP do terenów R TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU
UśYTKOWANIA - od strony wschodniej;
- działką nr 279 ujętej w MPZP do terenów R TERENY ROLNICZE BEZ PRAWA ZMIANY SPOSOBU
UśYTKOWANIA - od strony zachodniej;
- działką nr 294 (działka drogowa) ujętą w MPZP do terenów KDG - od strony południowej;
- działką nr 295 (działka gminna) ujętą w MPZP do terenów KD PARKINGI I URZĄDZENIA DO
OBSŁUGI KOMUNIKACJI - od strony południowej;
Działka nr 294 to działka drogowa.
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Zjazd i dojazd na teren inwestycji: docelowo teren inwestycji będzie dostępny od strony południowej
poprzez istniejący zjazd i dojazd – zgodnie z planszą zagospodarowania terenu.

7.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków

komunalnych w Lelowie – na działce nr 278 celem unowocześnienia rozwiązań technicznych oraz
zwiększenia jej średniodobowej przepustowości.
Projektowana oczyszczalnia będzie oczyszczać ścieki komunalne doprowadzone z terenu
miejscowości Lelów, Turzyn, Biała Wielka oraz ścieki dowoŜone. Przepustowość oczyszczalni będzie
wynosić średniodobowo 308 m3/d. maksymalnie 407 m3/d (wg poprzednio obowiązującego pozwolenia
wodnoprawnego średnia wydajność istniejącej oczyszczalni wynosiła 150 m3/d).
Przebudowa oczyszczalni polegać będzie na wybudowaniu następujących obiektów: nowego
budynku techniczno-socjalnego, dwóch nowych reaktorów biologicznych o nominalnej wydajności 150
m3/dobę kaŜdy, nowej pompowni ścieków surowych z kratą koszową, nowej stacji przyjmowania
ścieków dowoŜonych wraz z nowym zbiornikiem uśredniającym, dwóch nowych zbiorników na osad
nadmierny.

Projektowane etapowanie inwestycji przewiduje:
• Istniejący blok oczyszczalnia biologicznego pracować będzie bez zmian, zgodnie z
obciąŜeniem i wydajnością przyjętą w dotychczasowej dokumentacji projektowej oraz
pozwoleniu wodno-prawnym (tj. 150 m3/dobę) w trakcie budowy nowych obiektów
oczyszczalni.
•

Po wybudowaniu części obiektów nowej oczyszczalni tj. jednego reaktora
biologicznego, pompowni ścieków surowych oraz zbiorników osadu moŜliwe będzie
przełączenie dopływających ścieków na nowe obiekty oczyszczalni.

• Po wykonaniu powyŜszych robót będzie moŜliwe wybudowanie pozostałych obiektów i
rozbiórkę istniejących, w tym bloku biologicznego zlokalizowanego w budynku
technicznym.

Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować budowę budynków:
• Nowego budynku techniczno-socjalnego oznaczonego na planszy zagospodarowania terenu
jako - „2 - BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY”
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oraz budowę obiektów:
• Dwóch nowych reaktorów biologicznych oznaczonych na planszy zagospodarowania terenu
jako –

„3A - REAKTOR BIOLOGICZNY I CIĄG TECHNOLOGICZNY”
„3B - REAKTOR BIOLOGICZNY II CIĄG TECHNOLOGICZNY „

• Nowej pompowni ścieków surowych z kratą koszową oznaczonej na planszy zagospodarowania
terenu jako – „1 - POMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH”
• Nowej stacji przyjmowania ścieków dowoŜonych oznaczonej na planszy zagospodarowania
terenu jako – „4 - PUNKT ZLEWNY - FEK-PAK”, „4A - PUNKT ZLEWNY - TACA
NAJAZDOWA” , „4B - PUNKT ZLEWNY – SEPARATOR” oraz „5 - ZBIORNIK
UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOśONYCH”
• Dwóch nowych zbiorników na osad nadmienny oznaczonych na planszy zagospodarowania
terenu jako – „6A, 6B - ZBIORNIK OSADU”
• Nowej wiaty na agregat prądowtówrczy oznaczony na planszy zagospodarowania terenu jako –
„8 - WIATĘ NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY”

Przewiduje się takŜe częściową przebudowę istniejącego kolektora DN300 odprowadzającego
ścieki oczyszczone z nowych reaktorów biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego
kolektora DN300, zlokalizowanego na działce nr 278. Przebieg nowego kolektora DN300 zgodnie z
planszą zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy kolektor oznaczono na planszy zagospodarowania terenu jako : „11- KOLEKTOR
ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI OCZYSZCZONE”
Ponadto przewiduje się częściową korektę wysokościową istniejącego ogrodzenia oraz realizację
nowego skarpowania dla ogrodzenia (wzdłuŜ północnej i wschodniej linii ogrodzenia działki nr 278,
zgodnie z planszą zagospodarowania terenu).
W ramach inwestycji do rozbiórki przewiduje się istniejące obiekty :
• Punkt zlewny ścieków dowoŜonych
• Przepompownia ścieków dowoŜonych
• Pompownia z kratą koszową
oraz wyburzenia:
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- istniejący budynek techniczny wraz ze zlokalizowanym wewnątrz blokiem technologicznym
oczyszczalni;
Wymienione wyŜej budynki oraz obiekty zostały przedstawione na planszy zagospodarowania terenu
jako „PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA”

Zaznacza się, iŜ kolejność w/w prac nie leŜy w zakresie niniejszego opracowania.
Kolejność wykonywanych prac nie moŜe zakłócić działania istniejącej oczyszczalni ścieków.
Na terenach niezagospodarowanych, niezabudowanych lub nieutwardzonych (w tym na skarpach
nasypów nowych obiektów) przewiduje się zieleń w formie powierzchni nieutwardzonych, obsianych
trawą. Typ zieleni – wysoka i średnia, drzewa i krzewy iglaste oraz zimozielone o zwartej strukturze.
Na działce nr 278 przewiduje się lokalizację dwóch miejsc postojowych – zgodnie z planszą
zagospodarowania terenu.

Projektowane obiekty.
W ramach budowy oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie następujących obiektów i instalacji:
•

pompownia ścieków surowych – nr 1

• budynek socjalno-techniczny – nr 2
• reaktor biologiczny I ciąg technologiczny – nr 3a
• reaktor biologiczny II ciąg technologiczny – nr 3b
• punkt zlewny - fek-pak - – nr 4
• punkt zlewny - taca najazdowa – nr 4a
• punkt zlewny – separator – nr 4b
• zbiornik uśredniający ścieków dowoŜonych – nr 5
• zbiornik osadu – nr 6a, 6b
• wiatę na agregat prądotwórczy – nr 8
Nie przeznaczone do przebudowy:
• kolektor odprowadzający ścieki oczyszczone – nr 11
W ramach infrastruktury elektroenergetycznej:
- Przyłącze elektroenergetyczne od istniejącego złącza do nowego budynku technicznego;
- Punkty oświetleniowe;
• W ramach infrastruktury wodociągowej:
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- zmiana trasy istniejącego przyłącza wodociągowego;
• W ramach infrastruktury kanalizacyjnej:
- Wewnętrzne, międzyobiektowe rurociągi technologiczne grawitacyjne;
- Wewnętrzne międzyobiektowe rurociągi technologiczne ciśnieniowe;
- Studnie kanalizacyjne;
- Kolektor ścieków oczyszczonych DN300 ;
Rzędną poziomu porównawczego „PP” przyjęto: 0,00=255,35 mnpm.
PowyŜsze obiekty pokazane są na planszy zagospodarowania terenu.
Zakres opracowania zaznaczono linią przerywaną.
Istniejące sieci infrastruktury:

Sieć gazowa istniejąca – projektowana inwestycja nie narusza strefy kontrolowanej wzdłuŜ
istniejącego gazociągu w związku z zapisami „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.

8.

Bilans terenu:

Numery działek inwestycji – 278, obręb 0006 Lelów, powiat częstochowski
Powierzchnia działki nr 278 = 0.57 ha; w tym: 0,1830 ha wchodzące w zakres inwestycji;
Powierzchnia terenu inwestycji: 0,1830 ha;
•
•

Powierzchnia nowej oczyszczalni w granicach ogrodzenia (w granicach opracowania): 0,1540 ha
Powierzchnia działki nr 278:
0,57 ha

•
•
•

Powierzchnia istniejących dróg i placów:
573,00 m2
Powierzchnia istniejącej zabudowy obiektów:
214,50 m2
Powierzchnia terenów zielonych:
752,50 m2
1540,00 m2

•
•
•

Powierzchnia zabudowy nowych obiektów:
357,00 m2
Powierzchnia istniejących dróg, placów, dojść i chodników: 767,00 m2
Powierzchnia terenów zielonych po przebudowie:
706,00 m2
W tym dodatkowo teren ukształtowania i zabezpieczenia skarpy:

290,00 m2

1830,00 m2
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•
•

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki:
Powierzchnia zabudowy istniejących terenów utwardzonych do rozbiórki:

214,50 m2
573,00 m2

Dla terenu 59NO, MPZP nie stawia wymagań odnośnie minimalnych i maksymalnych
wskaźników powierzchniowych.
Klasa gruntu działki nr 278:

Bi;

Działki połoŜone w granicach administracyjnych wsi Lelów.

9.

Podstawowe parametry liczbowe dla projektowanych obiektów oraz informacje dot.
bezpieczeństwa poŜarowego:

Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych obiektów oraz informacje dot. bezpieczeństwa
poŜarowego znajdują się w części opisowej do projektu architektury i konstrukcji.

10.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektów:

Na przedmiotowym obszarze występują proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

11.

UciąŜliwość obiektu w granicach działki:

Informacje dot. uciąŜliwości oczyszczalni zostały ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów"..

12.

Zagospodarowanie wód opadowych.
Wody opadowe będą odprowadzane na terenie inwestycji zgodnie z §28 i §29 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wody opadowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych będą odprowadzone na działkach
nr 278 na teren nieutwardzony i tam rozsączone w gruncie bez szkody dla terenów sąsiednich.
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Odwodnienie powierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez spadek podłuŜny oraz
poprzeczny 2.0%.

13.

Wpływ zagospodarowania działki na otoczenie.
Projektowane zagospodarowanie działek nr 278 w Lelowie nie tworzy zagroŜenia dla środowiska

naturalnego oraz dla Ŝycia i zdrowia ludzi.
Rozwiązania technologiczne przyjęte w projekcie (m.in. hermetyzacja procesu oczyszczania
ścieków, zastosowanie pełnej obudowy zbiorników, zastosowane rozwiązania materiałowe sieci i
obiektów na sieciach zapewniające całkowitą szczelność) pozwalają na znaczne ograniczenie emisji
zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery oraz eliminują całkowicie skaŜenie wód
gruntowych i powierzchniowych.

Wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe przejawia się poprzez wprowadzenie
oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Białka Lelowska (co jest zgodne istniejącym pozwoleniem
wodnoprawnym)
Wielkość ochronnej strefy sanitarnej nie przekracza granic terenu inwestycji, tj. działek nr 278.
Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania.
Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje: dz. nr 278 w zakresie wskazanym na planszy
zagospodarowania terenu;

14.

Dane o inwestycji:

Działki nr 278 nie leŜą na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlegają ochronie
konserwatorskiej.
Przedmiotowe działki nie figurują w gminnej ewidencji zabytków.
Działki nr 278 nie podlegają ochronie na podstawie planu miejscowego.

15.

Wpływ eksploatacji górniczych.

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

16.

Wpływ inwestycji na środowisko:

S t r o n a | 16
•

W załoŜonym programie uŜytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe nie
występują.

•

Charakter, program uŜytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie na
istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę;

•

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania;

•

Głównym źródłem hałasu na terenie będą dmuchawy; przewiduje się zastosowanie trzech
dmuchaw rotacyjnych; pomimo braku zapisu w MPZP dotyczącego dopuszczalnego natęŜenia
hałasu na granicy działek objętych wnioskiem, przewiduje się wyposaŜenie kaŜdej z dmuchaw w
obudowę dźwiękochłonną;

•

Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne minimalizują ilość osadów ściekowych i
pozwalają na uzyskanie końcowego produktu bezpiecznego sanitarnie; powstałe w procesie
oczyszczania ścieków produkty będą zabezpieczone i wywoŜone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;

•

Inwestycja nie koliduje z zielenią wysoką;

•

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska, w tym stan wód
powierzchniowych i podziemnych (zgodnie z operatem wodnoprawnym)

•

Projektowana inwestycja nie leŜy na obszarze NATURA 2000 oraz nie wpływa na w/w obszary.
Odległość od najbliŜszego obszaru Natura 2000 – PLH240031 „Białka Lelowska” wynosi ok. 0.45
km
Odległość od kolejnego obszaru Natura 2000 – Pilczański Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina
Górnej Pilicy – Suchy Młyn – wynosi ok. 4.5 km

•

Projektowana inwestycja nie leŜy na obszarze objętym formą ochrony przyrody oraz nie wpływa
na w/w obszary; do najbliŜszego obszaru chronionego (tzw. ‘obszaru chronionego krajobrazu’):
Obszaru Ochrony obszar „Ostoja Złotopocka – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd” wynosi ok. 8,0
km;

A ponadto przyjęto rozwiązania techniczne chroniące środowisko:
•

W projekcie oczyszczalni głównym źródłem powstawania hałasu będą dmuchawy, dostarczające
spręŜone powietrze do reaktorów biologicznych. W projektowanej oczyszczalni przewiduje się
zastosowanie trzech dmuchaw rotacyjnych, kaŜda o wydajności Q=145 m3/h, p=006 bar i mocy
silnika N=5,5kW. KaŜda z dmuchaw wyposaŜona będzie w obudowę dźwiękochłonną.

•

Przyjęto rozwiązanie przeróbki osadu nadmiernego, polegające na stabilizacji tlenowej,
zagęszczaniu i odwadnianiu osadów ściekowych, co pozwoli na zminimalizowanie jego ilości i
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uzyskanie końcowego produktu bezpiecznego sanitarnie, nadającego się do transportu i
gromadzenia na wysypisku odpadów komunalnych lub przemysłowych.
•

Zanieczyszczenia stałe określane jako „skratki” z kraty hakowej, zlokalizowanej w pompowni
ścieków surowych, będą higienizowane, gromadzone w kontenerze i wywoŜone na wysypisko
odpadów komunalnych lub przemysłowych.

•

Skratki z sit skratkowych zblokowanych z prasą do skratek, zlokalizowanych w nowym budynku
techniczno-socjalnym, w wydzielonym pomieszczeniu, będą higienizowane, gromadzone w
kontenerach, wapnowane i wywoŜone na wysypisko odpadów komunalnych lub przemysłowych.

17.

Zagospodarowanie mas ziemnych.

Masy ziemne pozostałe po wykonaniu fundamentów zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji.
Zostaną wykorzystane na niwelację terenową.
Ewentualne pozostałe zanieczyszczone masy ziemne winny zostać poddane procesom oczyszczenia i
zostać wywiezione na specjalne składowisko zgodnie ze stopniem skaŜenia.

18.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Brak negatywnego wpływu inwestycji na dobra będące pod ochroną dziedzictwa kulturowego, zabytków
oraz innych elementów kultury współczesnej.

Opracował :

mgr inŜ. arch. Marek Pieniądz
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