
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. l  pkt.  5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227) oraz 
zawierająca dodatkowe dane: 
 
1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 
Budowie kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin 
Kanalizacją objęto teren całej wsi Malnia, w tym ulice:  
Opolska,  Leśna,  Krótka,  Podgórna,  Kopernika,  Wiejska,  Wodna,   Odrzańska,  Powstańców Śl.,  
Polna,   Kamienna,  Gogolińska,  Malińska,   
Trasy poprowadzono w pasach ulic wiejskich i drogi wojewódzkiej nr 423 - ul. Opolska. 
Przepompownie ścieków; -  P-1 zlokalizowano przy ul. Kopernika, 

- P-2 zlokalizowani przy ul. Krótkiej 
- P-3 zlokalizowanej przy FUT Zremb 

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres): 
Według załącznika nr 1. 
 
powierzchnia   zajmowanej   nieruchomości,   a   takŜe   obiektu   budowlanego   oraz  
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 
Powierzchnia terenu objętego kanalizacją - 50 ha, w tym powierzchnia zajęta przez obiekty 
sieci kanalizacyjnej wyniesie ca 1,03 ha. Obszar projektowany obejmuje istniejącą zabudowę 
domkami jednorodzinnymi, usytuowanymi wzdłuŜ ulic objętych kanalizacją. Stanowią je; 
- droga wojewódzka o nawierzchni asfaltowej i o poboczach gruntowych, 
- drogi boczne , ulice gminne o nawierzchni asfaltowej  
Teren przyległy jest z typową roślinnością w ogrodach .  
W rejonie inwestycji nie występują obiekty, będące zabytkami przyrodniczymi, ani teŜ chronionymi 
prawem tereny siedlisk flory i fauny. 
Dla obszaru objętego kanalizacją jest ustanowiony Plan zagospodarowania. 
 
2) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna 
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 
Technologia  budowy 
Kanał zbiorczy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej ø160-200-250 mm z rur PVC ułoŜony na 
głębokości 1,80 – 4,00 m , w jezdni ulic.  Długość kanałów 11, 1 km. Kanały wyposaŜony w 
studzienki betonowe ø1000 - 1200 mm.  
Ścieki z terenu będą odprowadzane za pomocą przepompowni. Rurociągi tłoczne posiadają 
średnice 90-110 mm z PE o łącznej długości l=2,0 km . Dla jednego budynku przewidziano 
odbiór ścieków ciśnieniowy. Długość kanalizacji ciśnieniowej wyniesie 0,03 km.  
Do kanałów zostanie podłączone łącznie 180 posesji. 
Wykopy zostaną wykonane wąskoprzestrzennie, ubezpieczone, z odwozem i przywozem  mas 
ziemnych. W ulicach  przejścia poprzeczne przewiduje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. 
Nadmiar mas ziemnych zostanie odwieziony i wykorzystany gospodarczo dla mikroniwelacji terenu 
wskazanego przez Gminę. 
W przyj ętej lokalizacji kanałów załoŜono wykonawstwo robót sprzętem mechanicznym przez średnio 
usprzętowioną firm ę  
Organizacja ruchu, w okresie wykonawstwa, będzie sprowadzona do lokalnego ograniczenia ruchu do 
połowy jezdni lub okresowego zamknięcia  ulicy, w przypadku ulic bocznych. 
 
Technologia eksploatacji 
Eksploatacja sieci kanalizacyjnej jest bezobsługowa.  
Pompownie sieciowe i przydomowe działają automatycznie. Okresowo wymagają przeglądu. 
Okresowo wymagane jest usuwanie usterek związanych z uszkodzeniami studzienek.  



4) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
Wariant zerowy 
Zaniechanie robót byłoby moŜliwe, lecz niewskazane ze względu na dalszą degradację środowiska w 
wyniku eksploatacji szamb. 
Opis i uzasadnienie wybranego wariantu 
Wybrano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsce dotychczas stosowanego systemu 
gromadzenia ścieków w szambach z odwozem wozami ascenizacyjnymi do oczyszczalni. 
Wybrany wariant jest optymalnym, poniewaŜ umoŜliwia całkowite zagospodarowanie ścieków 
bytowych przy minimalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
 
 
5) przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii: 
W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykorzystanie ; 

- Wody; nie przewiduje się wykorzystać 
- Surowce; piasek na podsypki przewiduje się wykorzystać w ilości  4, 37 tyś m3, 

                 Kruszywo łamane  drogowe  2, 41 tyś m3, 
      Kamień tłuczony 0, 80 tyś m3 

- Materiały ; rury kanalizacyjne φφφφ 160-250 mm z PVC – 9,1 km 
        rury tłoczne 90-110 mm z PE – 2,0 km 

                         studzienki kanalizacyjne betonowe prefabrykowane kompletne – 330 szt 
        mieszanki mineralno-bitumiczne asfaltowe 0,638 tyś m3, 
        kostki betonowe 14x12 cm 1,2 tyś m2, 
        polbruk gr 8 cm 1,18 tyś m2, 
        krawęŜnik bet – 2,3  tyś. mb 
- Paliwa; nie przewiduje się w eksploatacji kanalizacji 
- Energia;  w eksploatacji kanalizacji, jak poniŜej; 

             Zapotrzebowanie energii  elektrycznej pompowni  

 
 

Łączne zapotrzebowanie na energię wynosi: 
• elektryczną    8,90  k W,  

6)  rozwiązania chroniące środowisko: 
W rozwiązaniach technicznych kanalizacji sanitarnej przewidziano następujące elementy chroniące 
środowisko; 
- Likwidacja szamb w wyniku czego nastąpi ograniczenie przedostawania się do atmosfery areozoli 
i gazów powstających z gnilnej fermentacji ścieków w szambach. Szamba zostaną zlikwidowane 
poprzez ich odpompowanie, rozkucie konstrukcji i zasypanie piaskiem. 
W wyniku eksploatacji kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane ścieki „ świeŜe”, które nie 
wydzielają nieprzyjemnych – gnilnych zapachów. 
- Sieć kanalizacyjna jest przewidziana do wykonania z materiałów;  
- kanały z tworzyw sztucznych PVC, PE,  
- studzienki z betonów,  
posiadających atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia 
całkowitą (100%), szczelność połączeń. Ścieki nie przedostaną się do podłoŜa i nie będą zanieczyszczać  
wód gruntowych. Całość ścieków będzie odprowadzana do oczyszczalni w Choruli. 
- Na studzienkach zastosowano włazy z zamknięciem i uszczelnione uszczelką dla przedostawania 
się wód opadowych z jezdni,  
- Na granicy własności przewidziano studzienki tzw. przyłączeniowe umoŜliwiaj ące miedzy innymi 
kontrol ę jakości i rodzaju odprowadzanych ścieków. 
- Poziom hałasu; 

l.p. Wyszczególnienie P-1 P-2 P-3 

1. 
2. 

Moc zainstal. - czynna 1 pompa   
Zapotrzebowanie energii  E 

3,15 kW 
4,15 tyś. kWh/rok 

2,60 kW 
1,14 tyś. kWh/rok 

3,15 kW 
1.0 tyś kWh/r 



a) w okresie budowy zalecono zastosowanie sprzętu nie przekraczającego poziom hałasu  
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla pory dziennej (od godz. 600 do godziny 
2200 ) 50 dB.  Przewiduje się system wykonawstwa jednozmianowy dzienny. 
b) W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie miała wpływu na poziom hałasu.  
Studnie z pompami (przepompownie) usytuowano poza jezdnią, w odległości od budynków 
mieszkalnych; nr pompowni P-2   - 120 m,  nr P-1  - 20 m. Pompownie są bezobsługowe i przy 
ich eksploatacji nie powstają Ŝadne odpady. Napęd pomp jest energią elektryczną z 
istniejących linii energetycznych a ich praca jest w pełni zautomatyzowana. 
Konstrukcja studni nie emituje zanieczyszczających gazów do atmosfery. 
Hałas nie przekroczy dopuszczalnych norm. 

-      Zalecenia o nie przekraczaniu wymaganych standardów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r (Dz. U. Nr 165 z 9.09.2002 poz. 1359) w 
prowadzono w Specyfikacji technicznej (ST) stanowiącej integralny załącznik umowy o 
wykonanie robót.  

 
Określenie nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska 
Nadzwyczajne zagroŜenie środowiska związane jest z moŜliwością wystąpienia awarii na kanale 
spowodowanej przetamowaniem odpływu. Skutkiem jej jest moŜliwość wypływu ścieków na jezdnię 
ulicy. Po  stwierdzeniu objawów usunięcie awarii następuje natychmiast za pomocą sprzętu typu 
Wuco, w który będzie wyposaŜony eksploatator kanalizacji. 
 
Ochrona osób trzecich 
Nie stwierdzono sprzeciwu osób trzecich. 
W trakcie realizacji inwestycji zapewnione będą warunki ruchu pojazdów, jak równieŜ dojścia i 
dojazdy do posesji. 
 
Ocena oddziaływań 
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie ujemnie na zdrowie ludzi, klimat,  warunki akustyczne terenu 
oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. 
Inwestycja w całej rozciągłości będzie miała pozytywny wpływ na ww czynniki.  
 

 
7)  rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
 
1. Faza budowy 
Rodzaje oddziaływań 
- czasowe zajęcie terenu w pasie robót (pas drogowy) 
- pylenie z dróg 
- emisja zanieczyszczeń pochodzących od pracy silników spalinowych sprzętu budowlanego 
Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i ustaną po zakończeniu budowy. Ich wielkość nie 
spowoduje wzrostu wskaźników emisji w stosunku do tła. 
 
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i gruntowe 
Realizacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie naruszy istniejącego systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych, nie wpłynie na ich ilość, jak równieŜ nie będzie ich zanieczyszczać. 
Nie przewiduje się czasowego odwodnienia wykopów. 
 
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 
UciąŜliwości dla ludzi, zwierząt i roślin, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji będą znikome. 
Zakres prac oraz stopień przeobraŜenia przyległego terenu nie stworzy istotnych trwałych zagroŜeń 
ekologicznych. 
 
Odpady 
Podczas realizacji robót powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: 
- gruzu z rozbiórki 
- nadmiar mas ziemnych 



Zgodnie z Rozporządzeniem M O Ś Z N i L z dn 24.12.1997 r w sprawie klasyfikacji odpadów, odpady 
te mają następujące kody: 
-         17         -   odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych i  drogowych 
- 170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości 35 m3 
- 170501 – grunt z wykopów 4,37 tyś. m3 
− 170302 – asfalt inny niŜ wymieniony w 170301, w ilości 0,638 tyś m3, 
− 170508 – tłuczeń torowy (kruszywo inne niŜ wymienione w 170507, w ilości 3,2 tyś m3, 
Wg. załącznika nr 2 cytowanego rozporządzenia odpady te nie są ujęte na liście odpadów 
niebezpiecznych, i mogą być wykorzystane gospodarczo. I tak przewiduje się; 
- gruz betonowy i kamienny (tłuczeń torowy , kruszywa z rozbiórki dróg) zagospodarować na 

wysypisku gminnym, 
- nadmiar ziemi z wykopów wykorzystać do rekultywacji terenu w rejonie Malni, 
- asfalt z rozbiórki odwieść do najbliŜszej otaczarni; w Opolu lub Głubczycach,   
- Zalecono selektywne prowadzenie wykopów.  

Warstwę urodzajną przewiduje się do  zagospodarowania przy rekultywacji terenów 
wskazanych przez Gminę, terenów poprzemysłowych w Malni. 

 
MoŜliwość wystąpienia konfliktów społecznych 
Nie przewiduję się. 
 
 
2. Faza eksploatacji 
 
• W wyniku eksploatacji kanalizacji sanitarnej,  do środowiska będą odprowadzane po oczyszczeniu 
ścieki w ilości; Qdśr    =  56,0  m3/d 

Qdmax =  75,6  m3/d 
Qhmax =   5,67  m3/h = 1.6 l/s 

 
W szczególności: 
• ilość odprowadzanych ścieków socjalno - bytowych:  Qdśr    =  56,0  m3/ d 
• ilość odprowadzanych ścieków technologicznych 
• ilość odprowadzanych wód opadowych 
• rodzaj i przewidywane ilości odpadów 
• rodzaj i przewidywana ilość substancji wprowadzanych do powietrza 
• przewidywana wielkość emitowanego hałasu 
 
 
8)  moŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi 
 
 

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz.880 z późniejszymi) znajdujące się w zasięgu znacznego 
oddziaływania przedsięwzięcia 
Obszary ww  nie występują. 

 
Podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


