
Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 



Wawrzeńczyce, dnia 28 lutego 2013  r. 

Znak: R.6220.3.2012 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
      Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz 
o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.  
z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz po przeanalizowaniu 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 
po zapoznaniu się z wnioskiem  Firmy Projektowo – Budowlano – Handlowej „EKO-PBH” 
sp. z o.o.  ul. Michała Bałuckiego 28, 30 – 318 Kraków działającej na zlecenie Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą   „Budowa rurociągów tłocznych  
i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”  
po zapoznaniu się z opiniami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - wyrażonej pismem z dnia  
12 grudnia 2012 r. znak  OO.4240.1.482.2012.EC 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - zawartej w opinii 
sanitarnej z dnia 26 listopada  2012 r. znak NZ-PZ-420-184/12 
 

ustalam 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy 
Igołomia - Wawrzeńczyce” 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 



316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 
Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  



- prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. 
z powodu wycieku paliwa, olejów z używanych do robót maszyn i urządzeń, 

- odpady powstałe w trakcje realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynowane 
selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, 
odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, 

- uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieżącej działalności planowanego przedsięwzięcia, 

- uzyskać wszystkie inne wymagane prawem decyzje, określające zakres i warunki 
korzystania ze środowiska (art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska –  Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami.). 

- podczas budowy należy uwzględnić i zabezpieczyć występujące uzbrojenie terenu, prace w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie zabezpieczając przed uszkodzeniem 
odsłonięte uzbrojenie, 
- całość robót wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami BHP i P. poż.  
- wykopy winny być zabezpieczone i oznakowane, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, a 
przejścia do pieszych zaopatrzone w kładki z poręczami, 
- wykonywanie prac budowlanych winno odbywać się w godzinach dziennych. 
- budowa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń ochronnych z tego 
tytułu. 

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym: 

- przy prowadzeniu robót szczególna uwagę należy zwrócić na ograniczenie uciążliwości dla 
terenów sąsiednich tj. przy przemieszczaniu mas ziemnych oraz zachować w nienaruszonym 
stanie ogrodzenia działek przylegających do planowanego przedsięwzięcia, 
- w zakresie ograniczenia emisji hałasu należy, w trakcie budowy, zastosować 
przedsięwzięcia minimalizujące jego wpływ na otoczenie 
- w trakcie prac należy stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.), zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem rosnące w rejonie planowanej inwestycji drzewa i krzewy, a w przypadku ich 
usunięcia uzyskać stosowne zezwolenie. 
- materiały i urządzenia muszą spełniać normy ekologiczne zgodnie z posiadającymi atestami 
zdrowotnymi i świadectwami jakości do stosowania w budownictwie, zagwarantuje to 
całkowite zabezpieczenie środowiska przed ujemnymi wpływami planowanej inwestycji na 
etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji. 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu 
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii. 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

 Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 



 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

 Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.  

 
W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte 
odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu 
zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających 
środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 

wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce w 
działkach ewidencyjnych w obrębach: Wawrzeńczyce, Złotniki, Odwiśle, Igołomia,  Zofipole, 
Koźlica, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały. Projektowane pompownie ścieków 
zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich 
następujące lokalizacje: 

- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 
Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych prefabrykatów, 
posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z rozporami 
stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch rurociągów tłocznych, 
pracujących naprzemiennie wykonanych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 
100 i 500 mm. Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m p.p.t. z lokalnymi 
wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych (np. cieków 
wodnych). Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 



Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe 
odwadnianie wykopów przy pomocy pomp. 

Przedsięwzięcie to nie zaburzy walorów estetyczno – krajobrazowych danego terenu, 
gdyż po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego.  

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Ze względu na zakres inwestycji, dotychczasowe gospodarowanie tym terenem nie 
wystąpi negatywne oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo. Granica najbliższego 
obszaru sieci Natura 2000 – Koło Grobli PLH 120008 przebiega ok. 0,59 km od 
przedsięwzięcia, ze względu na skalę inwestycji, zakres oddziaływania oraz dużą odległość 
nie wpłynie ono negatywnie na siedliska, dla których obszar ten został wyznaczony. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 
1397 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie to jest zaliczane do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko może być wymagane. 

 
Ponieważ inwestycja  - w opisanym zakresie, zdaniem organów o których mowa w 

sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wzięciu pod 
uwagę opinii organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji. 

 
Pouczenie 

 
Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  
       
    
 
 
 
Otrzymują: 
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy. 
  

 



 

Załącznik Nr 1  

do decyzji Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

znak R.6220.3.2012 z dnia 28 lutego  2013 r. 

 
CHARAKTERYSYKA   PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1) - Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia, 
 

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie budowa pompowni ścieków sanitarnych 
wraz z dwoma rurociągami tłocznymi na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce na 
działkach ewidencyjnych nr:  

Wawrzeńczyce: 
634, 636, 638/1, 638/2, 640, 642, 644, 647/1, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661/1, 661/2, 663, 
665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 671/1, 2544/3, 695/3, 699/1, 704, 633/1, 635/1, 637/1, 639/3, 
639/4, 641/1, 643/1, 645/1, 648/1, 650/1, 652/1, 654/1, 656/1, 658/1, 660/1, 662/3, 662/4, 
664/1, 666/1, 668/3, 668/4, 670/3, 670/4, 672/3, 696/4, 700/2, 705/6, 705/7, 711/7, 715/5, 
784/2, 723/3, 783/1, 782/7, 782/8, 782/3, 787/14, 782/3, 782/4, 781/3, 781/4, 781/2, 2554/2, 
758/3, 758/2, 2553/2, 2563/2, 2526/13, 704, 710/6, 710/7, 714/1, 2554/2, 757, 2553/4, 
2549/1, 2594, 2563/2, 1379, 1377, 756, 787/23. 
Złotniki:  
375, 373, 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 357, 355, 353, 932/2, 350, 348, 346, 344, 342, 
340, 338, 336, 334/1, 332, 330, 328, 326, 323, 320/1, 317, 314, 311, 308, 305, 302, 299, 296, 
293, 290, 287, 284, 281, 278, 275, 272, 269, 263, 250, 374, 372, 370, 368, 366, 364, 360, 358, 
356, 354, 352, 928, 349, 347, 345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 327, 325, 322, 319, 
316, 313, 310, 307, 304, 301, 298, 295, 292, 289, 286, 283, 280, 277, 274, 271, 268, 265, 262, 
249, 934/2, 919/2, 438/2, 347/6, 437/5, 437/4, 436/2, 435/5, 434/6, 434/5, 433/2, 432/2, 
431/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 938/2, 925/2, 926/2, 936, 392, 935, 509, 512. 
Odwiśle: 
565/2, 544. 
Igołomia: 
1119/2, 1162/2, 1120/2, 650/2,651/2,652/7,652/6, 653/8, 653/5, 654/3, 654/4, 655/2, 656/11, 
656/4, 656/9, 656/10, 656/7, 639/2, 1164/2, 1119/2, 855/4, 1163/2, 1130, 565/2, 544, 813/2, 
812/2,811/2, 810/2, 809/2, 808/2, 807/2, 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 802/2, 801/2, 800/4, 
1126/3, 1129/2, 1125/4,1136/2, 721/2, 722/4, 455, 649/2, 640/14, 1159/2, 375,1161/2, 638/2, 
813/2. 
Zofipole: 
264/2, 447/2, 262/2, 344/2, 345, 346, 347/1, 347/2, 384/1, 348/3, 348/2, 349, 350/3, 350/4, 
350/2, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 442/4, 370/3, 375/5, 414/2, 415/2, 371/1, 371/2, 371/3, 
371/5, 371/6, 371/7, 372, 374, 450, 375/2, 549, 410, 405/2, 429/7, 201, 204/5, 429/11, 415/2, 
451/2, 413/2, 412. 
Koźlica: 
455, 96/2, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 418/2, 
419, 93, 95, 420, 97, 429/11, 429/7, 204/5, 201. 
Pobiednik Wielki: 
328, 405/3, 372, 371, 370/1, 370/2, 369, 422, 368, 367, 366, 365, 363, 360/2, 361, 356, 355, 
354, 353, 529, 420, 422, 419, 373/1, 373/2. 



Pobiednik Mały: 
36, 35, 23, 22, 21, 19/1, 18, 17, 16, 15, 36, 14, 10/3, 10/4, 9, 203, 202, 365, 366, 367, 364, 
1/2, 363, 362, 359, 362, 361, 360, 340, 339/1, 342, 338, 337/1, 341.  

Projektowane pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, wstępnie ustalono ich następujące lokalizacje: 
- Pompownia PTK – dz. 202, 203 obręb Pobiednik Mały 
- Pompownia PZ – dz. 264/2 obręb Zofipole 
- Pompownia PI – dz. 813/2 obręb Igołomia  
- Pompowania PP – dz. 509, 512 obręb Złotniki 
- Pompownia PW– dz. 757 obręb Wawrzeńczyce 
- Pompownia PF – dz. 1379, 1377 obręb Wawrzeńczyce 

Pompownie stanowić będą obiekty podziemne, zbudowane z betonowych 
prefabrykatów, posadowione w wykopach otwartych, umocnionych szalunkiem pełnym z 
rozporami stalowymi. Każda pompownia składać się będzie z: 
- komory odcinającej,  
- komory czerpnej,  
- komory zasuw,  
- komory pomiarowej,  
- szafy sterowniczej,  
- oświetlenia oraz ogrodzenia i wjazdu.  

Obszar zajęty pod każdą przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosić 
będzie od 1,0 - 3,0 arów. Zasilanie pompowni odbywać się będzie za pośrednictwem 
przyłączy energetycznych na zasadach określonych przez dysponenta sieci energetycznej. 

Place budowy dla rurociągów tłocznych obejmować będą obszar o długości około 35-
45m długości i szerokości od 2,0 do 5,0m w zależności od technologii i dostępnego miejsca. 
Place budowy (jeden lub kilka jednocześnie) będą się przesuwać wzdłuż realizowanych 
rurociągów z postępem około 35mb dziennie. Place budowy oraz wykopy będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa budowlanego.  Zaplecza 
budowy zostaną ustalone na etapie realizacji w porozumieniu wykonawcy z właścicielami 
nieruchomości przyległych do inwestycji. W obrębie zaplecza budowy składowane będą 
materiały budowlane oraz park maszynowy i zaplecza socjalne dla pracowników. Obszary 
zajęte pod zaplecze budowy obejmować będą powierzchnię około 3 arów każdy.  

Beton dla potrzeb planowanej inwestycji przygotowywany będzie w pobliskiej 
betoniarni i dowożony będzie betonmieszarkami w miejsce przeznaczenia. W przypadku 
niewielkich ilości dopuszcza się wykonanie betonu na placu budowy przy użyciu betoniarek o 
pojemności do 1,0m3 zasilanych agregatem prądotwórczymi.  

 
2) - Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania i pokrycie szatą roślinną,  
 

Z uwagi na aspekty niezawodności pracy systemu przewiduje się budowę dwóch 
rurociągów tłocznych, pracujących naprzemiennie. Rurociągi ciśnieniowe – tłoczne wykonane 
będą z rur z tworzyw sztucznych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub spawanie o 
średnicy nominalnej Dn100-500mm . Rurociągi ułożone będą średnio na głębokości ok. 2,0-1,8m 
p.p.t. z lokalnymi wypłyceniami oraz przegłębieniami w celu ominięcia przeszkód terenowych 
(np. cieków wodnych).  
Teren zajęty pod inwestycję po wykonaniu rurociągów będzie pełnić dotychczasową funkcję. 
Projektowane rurociągi stanowią inwestycją liniową i wymagają czasowego zajęcia terenu na 
czas budowy.  
Długość całkowita planowanego przedsięwzięcia L = 2 x ok. 10,0 km 



Stała zajętość terenu pod inwestycję – pas szerokości ok. 1,5 – 4,0 m  
Czasowa zajętość terenu na czas budowy i montażu dla inwestycji o charakterze  liniowym 
pas budowlano-montażowy o szerokości średnio od 2,0 do 10,0 m. 
Place budowy /składowiska materiałów/ zostaną ustalone z Inwestorem i wykonane na etapie 
realizacji. 
 Przepompownie ścieków (PF, PW, PP, PI, PZ, PTK) projektuje się, jako obiekty 
podziemne, częściowo wyniesione ponad poziom terenu z placem manewrowym, 
ogrodzeniem, wjazdem, komorami rozprężnymi komorą czerpną oraz komorą zasuw. Obiekt 
wykonane będą głównie z elementów prefabrykowanych i wyposażone w pompy zatapialne o 
mocach zależnych od przyjętego na etapie projektu budowlanego wariantu rozwiązania 
technicznego. Na terenie każdej pompowni znajdować się będą przewody energetyczne, 
grawitacyjne odcinki kolektorów DN300-800mm oraz rurociągi ciśnieniowe.  
Na obecnym etapie wstępnie zakłada się montaż pomp zatapianych o następujących 
parametrach: 
wydajność obliczeniowa: 5,0 – 80,0 l/s 
zapotrzebowanie mocy: 20,0 – 100 kW 
Teren pod przepompownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ok. 1,0 - 3,0 arów.  
Trasa projektowanych rurociągów tłocznych i lokalizacje pompowni zostaną precyzyjnie 
ustalone na etapie projektu budowlanego w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej i 
niskiej. Wstępna analiza przebiegu rurociągów tłocznych wskazuje na prawdopodobne kolizje 
z drzewami na działkach nr 265 (wieś Igołomia), 371 (wieś Pobiednik Wielki). Na etapie 
projektu budowlanego zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni 
w oparciu, o którą złożony zostanie stosowny wniosek o zgodę na ewentualną wycinkę, 
przesadzenia lub zabezpieczenia. 
 
3) – Rodzaj technologii. 

 

Rurociągi tłoczne wykonane zostaną w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowych 
umocnionym szalunkiem oraz częściowo metodami bezwykopowymi lub metodą płużenia.  

Wykopy ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. Urobek z wykopów 
przeznaczony zostanie częściowo na odkład i późniejszy zasyp oraz na wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych. Rurociągi wykonane zostaną z rur z tworzyw sztucznych 
(np.: PE lub PP). Studnie i komory rewizyjne wykonane zostaną z elementów betonowych 
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. Na rurociągach przewiduje się montaż 
uzbrojenia w postaci: zasuw, zaworów napowietrzająco-odpowietrzających, klap zwrotnych, 
przepływomierzy itp. Pod armaturą będą wykonywane betonowe bloki oporowe. 

W razie nadmiernego napływu wód gruntowych przewiduje się częściowe odwadnianie 
wykopów przy pomocy pomp.  

 
4) – Ewentualne warianty przedsięwzięcia,  
 
Rozwiązanie wariantowe obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego od pompowni 
PTK w działkach wsi Pobiednik Mały nr: 202,203, 9, 36 do wysokości rowu melioracyjnego 
przy działce nr 22. Całkowita długość kolektora sanitarnego wynosić będzie 970m. 
Projektowany kolektor wykonany będzie z rur nowej generacji PE, PP, PVC lub 
kamionkowych w zakresie średnic nominalnych: 150-600mm ułożonych na głębokości od 1,5 
do 6,0m p.p.t. Uzbrojenie kolektora stanowić będą studnie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  



Wariantowo rozważa się również lokalizację pompowni na działkach przylegających do 
działek wymienionych w punkcie 1 niniejszego aneksu. Ostateczne lokalizacje pompowni 
zostaną ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 
5) – Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych  

surowców, materiałów, paliw, oraz energii 
 

Woda potrzebna będzie do placów budowy w przypadku produkcji betonu na miejscu dla 
potrzeb studzienek i komór kanalizacyjnych oraz bloków oporowych. Zapewnienie dostaw 
wody i miejsce poboru uzgodnione zostaną na etapie realizacji.  

Podczas realizacji zadania powstaną odpady np. nawierzchnia drogowa, resztki materiałów 
budowlanych, które będą wywożone na wysypisko odpadów komunalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. W przypadku wystąpienia odpadów 
niebezpiecznych ich neutralizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy na podstawie 
stosowanych pozwoleń i umów. 
Masy ziemne wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane do zasypu 
wykopów liniowych a ich nadmiar będzie zagospodarowany przez wykonawcę. W trakcie 
prac ziemnych prowadzona będzie segregacja urodzajnych warstw ziemi z oddzieleniem 
humusu od pozostałych warstw gruntu. Zasyp wykopów wykonany będzie zgodnie  
z warstwami litologicznymi. 
 
6) – Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Projektowane pompownie z rurociągami tłocznymi wchodzić będą w skład systemu 
kanalizacji sanitarnej gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, gdzie obecnie brak takiego systemu. W 
chwili obecnej ścieki sanitarne odprowadzane są do indywidualnych zbiorników na nieczystości 
ciekłe, skąd wywożone są na oczyszczalnię Kujawy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych, do których przedostają się ścieki z 
nieszczelnych szamb.   

 
 

7) – Rodzaje i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
 
Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii. 
 
8) – Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
Po wykonaniu inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 
 
 
9) - Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 o 

Ochronie Przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

 
 



L.p. Obszar chroniony 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Natura 2000 – Koło Grobli (PLH 120008) 590m 

2 Rezerwat Koło  1480m 

3 Natura 2000 - Puszcza Niepołomicka (PLB120002) 1930m 

4 Rezerwat Wiślisko Kobyle 1940m 

5 Rezerwat Lipówka 3640m 

6 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 519 
cm, wysokość 16 m, zasięg korony 20x22 m, rośnie 
na przy kościele parafialnym w Wawrzeńczycach 

ponad 400m 

7 
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy: o obwodzie 530 
cm, rośnie w lesie gminnym na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 704/1w Stregoborzycach. 

ponad 1500m 

8 
Pomnik przyrody - buk pospolity: o obwodzie 432 cm, 
rośnie w lesie gminnym w miejscowości 
Stręgoborzyce 

ponad 1500m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów objętych formami 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004roku  
o ochronie przyrody nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obszary.  
 
Odległość od obiektów zabytkowych. 

L.p. Zabytek 
Najmniejsza odległość od 
planowanej inwestycji 

1 Pałac w Igołomi  215m 

2 Muzeum Archeologiczne w Igołomi 215m 

3 
Piece garncarskie i dymarki w rezerwacie 
archeologicznym w Zofipolu 

ponad 200m 

4 Kuźnia w Igołomi ponad 400m 

5 Kaplica cmentarna w Igołomi ponad 500m 

6 Dzwonnica w Wawrzeńczycach ponad 350m 

7 Figura św. Marka w Wawrzeńczycach ponad 650m 

 
Z uwagi na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od istniejących na terenie 
Gminy zabytków nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na w/w obiekty.  
 
 


