
Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM1 

`ZAMIERZENIE 
BUDOWLANE 

Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy  
- Zbiornik Lipnica Murowana  

ADRES  OBIEKTU: 

WOJEWÓDZTWO:  Małopolskie 
POWIAT: Bocheński 

GMINY: Lipnica Murowana 

CZĘŚĆ PROJEKTU 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA: 

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH  
W KRAKOWIE. 

UL. SZLAK 73, 31-153 KRAKÓW 

JEDNOSTKI 
PROJEKTOWE: 

SWECO POLSKA SP.  Z O.O. 
UL. MOGILSKA 25  
31-542 KRAKÓW 

SWECO HYDROPROJEKT  
KRAKÓW SP. Z O.O. 

UL. TRYBUNY LUDÓW 15 
30-660 KRAKÓW 

 
 

 

AUTORZY OPRACOWANIA 

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

dr inż. Maciej Wałecki 
 

mgr inż. Maciej Jezierny 
 

mgr inż. Karolina Ruła 
 

dr inż. Jacek  Bonenberg 

 

mgr inż. Leszek Laskosz 
 

dr  Dominik Wróbel 
 

mgr Tomasz Folta 
 

dr Mariusz Klich 
 

mgr Sabina  Jarek  

mgr inż.  Jakub Wacławik 
 



Luty 2015 r. 



Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM2 



-ta strona jest celowo pusta- 


























































































































Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM3 

SPIS TREŚCI 

1 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ...................................................... 5 

1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA ................................................................................................... 5 
1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI ............................................................................................................................... 6 
1.3 OBIEKTY ZBIORNIKA ...................................................................................................................................... 7 

1.3.1 Zapora czołowa ................................................................................................................................................ 7 
1.3.2 Urządzenia przelewowo-upustowe .................................................................................................................. 8 
1.3.3 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie czaszy zbiornika ................................................................... 8 
1.3.4 Roboty korytowe ............................................................................................................................................. 8 
1.3.5 Łapacz rumoszu ................................................................................................................................................ 9 
1.3.6 Czasza zbiornika ............................................................................................................................................... 9 

1.4 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH I ZWIĄZANYCH ........................................................................ 10 
1.4.1 Rozwiązania komunikacji w rejonie zbiornika ................................................................................................ 10 
1.4.2 Rozbiórki budynków....................................................................................................................................... 10 
1.4.3 Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej kolidującej z budową ....................................................... 10 
1.4.4 Zabezpieczenie osuwisk w rejonie zapory ..................................................................................................... 11 

1.5 ZAPOTRZEBOWANIE TERENU DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI ........................................................................ 11 

2 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZNYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH 

ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZESIĘWZIĘCIA.......................................................................................................... 12 

2.1 OGÓLNY OPIS ............................................................................................................................................ 12 
2.1.1 Wody powierzchniowe .................................................................................................................................. 12 
2.1.2 Gleby .............................................................................................................................................................. 13 
2.1.3 Klimat ............................................................................................................................................................. 13 
2.1.4 Turystyka i rekreacja ...................................................................................................................................... 14 
2.1.5 Walory przyrodnicze terenu przeznaczonego pod planowany zbiornik......................................................... 14 

2.1 OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE ....................................................................................................... 17 
2.2 OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ............................... 18 

3 ANALIZOWANE WARIANTY ............................................................................... 20 

3.1 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW .............................................................................................................. 20 
3.2 ODDZIAŁYWANIA  WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH ZBIORNIKA .............................................................................. 21 

3.2.1 Ocena skutków w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ............................................................................ 21 
3.2.2 Ocena wpływu zbiornika na dolinę rzeki Uszwicy .......................................................................................... 21 
3.2.3 Ocena wpływu zbiornika na środowisko ........................................................................................................ 22 

3.3 WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA .............................................................................................. 25 

4 MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 26 

5 ZAGROŻENIA DLA ZABYTKÓW W REJONIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ......... 27 

6 MOŻLIWE ODDZIAŁYWANIE ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W 

SYTACJACH AWARYJNYCH ...................................................................................... 28 

6.1 WARIANT ALTERNATYWNYM (REALIZACJA ZBIORNIKA MOKREGO) ......................................................................... 28 
6.2 WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (REALIZACJA ZBIORNIKA SUCHEGO) ............................................ 28 

7 ODDZIAŁYWANIE ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE 

LIKWIDACJI .................................................................................................................... 30 

8 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ........................................ 31 

8.1 ETAP BUDOWY ........................................................................................................................................... 31 



Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM4 

8.2 ETAP EKSPLOATACJI .................................................................................................................................... 35 

9 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ GRANICE 

OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA .............. 37 

10 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z 

PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM .................................................................... 38 

11 PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI .............. 39 

12 IDENTYFIKACJA LUK WIEDZY I NIEPEWNOŚCI ......................................... 40 

13 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAMIESZCZONYCH W RAPORCIE  O 

ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIECIA  NA ŚRDOWISKO ................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM5 

1 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 


1.1 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia  

Raport wykonano dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie powodziowe  

w dolinie rzeki Uszwicy- Zbiornik Lipnica Murowana”. Zbiornik przeciwpowodziowy 

Lipnica Murowana planowany jest na rzece Uszwicy, w gminie Lipnica Murowana, powiecie 

bocheńskim, w woj. małopolskim. 

 Planowany jest zbiornik „suchy”. Głównym celem budowy zbiornika jest ochrona 

przeciwpowodziowa miejscowości Lipnica Murowana oraz dodatkowo, wspólnie  

ze zbiornikami przeciwpowodziowymi usytuowanymi poniżej (Gosprzydowa, Okocim), 

redukcja fali powodziowej rzeki Uszwicy celem ochrony przed powodzią miasta Brzeska. 

Przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP = poziom przelewu) zbiornik będzie posiadał 

pojemność około 1,40 mln m
3
 i zajmował powierzchnię około 21 ha. Przy maksymalnym 

poziomie piętrzenia (MaxPP) zbiornik będzie posiadał pojemność około 1,62 mln m
3
  

i zajmował obszar około 29,2 ha. 

Zasadą działania suchego zbiornika przeciwpowodziowego jest przechwycenie w czaszy 

zbiornika (ograniczonej zaporą) znaczących objętości fali powodziowej oraz umożliwienie 

ciągłego odpływu wody w bezpiecznej ilości dla obszarów położonych poniżej zbiornika. 

Odpływ wód z suchego zbiornika odbywa się przez upusty denne zlokalizowane w zaporze, na 

poziomie dna rzeki. Umożliwia to odprowadzenie niskich i średnich przepływów przez czaszę 

zapory i swobodną migrację bentosu w dół oraz ichtiofauny w górę i w dół cieku. Poza okresami 

powodziowymi, (czyli przez znaczącą część czasu) rzeka swobodnie przepływa istniejącym 

korytem przez urządzenia upustowe. Koryto cieku zarówno doprowadzające jak  

i odprowadzające wodę z przekroju zapory pozostaje praktycznie w stanie naturalnym.  

Czasza suchego zbiornika to przestrzeń (powierzchnia) powyżej zapory, która za wyjątkiem 

okresu przejścia fali powodziowej, pozostaje w stanie naturalnym (typowa dolina rzeczna) 

tworząc naturalne warunki bytowania dla fauny i flory.  

Zapory czołowe suchych zbiorników są zazwyczaj zaporami ziemnymi z wydzieloną 

betonową częścią upustową. Zapora ta zamyka całą szerokość doliny, umożliwiając w okresie 

wezbrań powodziowych, zatrzymanie części fali powodziowej w czaszy zbiornika. Z uwagi na 

bezpieczeństwo zapory oprócz upustu dennego, (umożliwiającego stały przepływ wody  

o ograniczonej, bezpiecznej ilości), zapora dysponuje również urządzeniami przelewowymi  

(w górnej części korpusu zapory). 
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Czasza zbiornika jak i potencjalna pojemność „zatrzymanej” fali powodziowej 

determinowana jest przez wysokość zapory oraz wydajność upustów dennych. Schemat działania 

typowego suchego zbiornika przeciwpowodziowego przedstawiono na poniższym 

rysunku(Rysunek 1). 

Rysunek 1 Schemat działania suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

 

 

Źródło: Anna Lenar-Matyas, Christine Poulard, Jerzy Ratomski, Paul Royet: „Konstrukcja i działanie 

suchych zbiorników przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji” 

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województwa małopolskiego,  

w powiecie bocheńskim, na terenie gminy Lipnica Murowana w miejscowościach: Lipnica 

Murowana Lipnica Górna, Rajbrot.  

Początek zbiornika znajduje się w km 60+750 rzeki Uszwicy w miejscowości Lipnica 

Murowana, a jego zasięg będzie sięgał ok. km 62+650 na terenie miejscowości Rajbrot.  
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji na tle mapy gminy Lipnica Murowana  

 

1.3 Obiekty zbiornika 

W skład projektowanego zbiornika wchodzą następujące obiekty: 

1.3.1 Zapora czołowa 

Zaprojektowano zaporę ziemną o następujących parametrach: 

 długość zapory – ok. 320 m, 

 maksymalna szerokość w podstawie – ok. 100 m, 

 wysokość zapory nad dnem doliny – ok. 13,5 m. 

Korpus zapory wykonany zostanie materiałów miejscowych pochodzących z czaszy 

zbiornika, wraz z ewentualnym dowozem materiału z terenów leżących poza czaszą zbiornika 
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– w przypadku niewystarczającej ilości oraz jakości (niewystarczające parametry) materiałów 

miejscowych. Ze względu na występowanie gruntów słabych zaprojektowano wzmocnienie 

podłoża pod korpusem zapory. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie przesłony filtracyjnej. 

1.3.2 Urządzenia przelewowo-upustowe  

 urządzenia przelewowo – upustowe w formie rozcięcia w korpusie zapory  

z żelbetowymi ścianami na których koronie przebiegać będzie most technologiczny, 

 żelbetowy przelew w formie pionowej ściany bezpośrednio nad spustami, przelew 

długości ok. 30m, 

 spusty w formie dwóch otworów 1,2 x1,3 m w żelbetowej ścianie przelewu, długość 

spustów – max. 3 m, 

 niecka spadowa długości ok. 61,5 m., szerokość 10 m i głębokości ok. 3,2 m, 

 wzmocnienie podłoża pod żelbetowymi urządzeniami przelewowo-upustowymi. 

1.3.3 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie czaszy zbiornika 



W przypadku budowy zbiornika Lipnica Murowana, zachodzi konieczność zabezpieczeń 

dwóch budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach nr 2316/7(budynek nr 309) 

oraz nr 2319/6 (budynek nr 169). Przewidziano następujące działania: 

 Zabezpieczenie budynku mieszkalnego nr 309, 

Przedmiotowe zabudowanie zlokalizowane jest w bezpośrednim zasięgu piętrzenia 

NadPP. Celem zapewnienia dojazdu do budynku nr 309 zaprojektowano drogę na 

wzmocnionym podłożu,  która w swej części będzie również pełnić rolę obwałowania. 

Projektowana droga dodatkowo poprawia skomunikowanie posesji położonych powyżej do 

których dojazd jest utrudniony z uwagi na istniejącą stromą i wąską drogę. 

 Zabezpieczenie budynku mieszkalnego nr 169, 

Przedmiotowe zabudowanie zlokalizowane jest w bezpośrednim zasięgu piętrzenia NadPP 

na działce numer 2319/6. Dojazd zostanie zapewniony projektowaną drogą prowadzącą do 

zabudowania nr 309. W projekcie przedstawiono sposób zabezpieczenia budynku 

mieszkalnego o nr 169 poprzez podniesienie terenu i budowę kotwionego muru oporowego. 

1.3.4 Roboty korytowe 



W celu „wpasowania” koryta rzeki Uszwicy w korpus zapory oraz zaprojektowane 

urządzenia upustowe  przewidziano: 

 przełożenie koryta rzeki Uszwicy na długości ok. 160 m poniżej zapory, 

 przełożenie koryta rzeki Uszwicy na długości ok. 160 m powyżej zapory, 
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 ubezpieczenie przełożonego koryta brukiem kamiennym w dnie o szerokości 10m na 

skarpach o nachyleniu 1:2 

 zasyp koryta rzeki Uszwicy na długości ok. 300m materiałem miejscowym z czaszy 

zbiornika, 

 przełożenie koryta dopływu bez nazwy zlokalizowanego na prawym zboczu czaszy 

zbiornika w okolicy korpusu zapory, 

Dodatkowo, w związku z tymi robotami nastąpi rozbiórka istniejącego mostu w km 

60+680 i budowa nowego mostu na przełożonym korycie poniżej zapory. 

1.3.5 Łapacz rumoszu 

Projektowany łapacz rumoszu ma za zadanie przechwytywanie rumowiska wleczonego 

przez Uszwice, a co za tym idzie niedopuszczenie do akumulacji rzecznej na wlocie do okien 

upustów dennych oraz niecki wypadowej przelewu.  

Projektowany łapacz rumoszu będzie miał formę zagłębienia w dnie rzeki głębokości  

1-1.3 m i długości ok 90 m. Na wlocie i wylocie łapacza przewiduje się umocnienia w formie 

żelbetowych gurtów na poziomie dna rzeki a skarpy i dno pokryte będą brukiem kamiennym, 

celem wytworzenia konstrukcji nie ulegającej zniszczeniu podczas wybierania rumowiska. W 

celu koncentracji przepływu w osi koryta głównego zaprojektowano korytko o szerokości w 

dnie 60 cm i głębokości 20 cm i nachyleniu skarp 1:2. 

Praca łapacza rumoszu polega na zmniejszeniu prędkości przepływającej wody przez 

poszerzenie przekroju poprzecznego koryta, co z kolei wpływa na zmniejszenie siły 

unoszenia i osadzanie się większych średnic frakcji rumowiska w łapaczu. 



1.3.6 Czasza zbiornika  

Roboty w czaszy zbiornika i w jego sąsiedztwie: 

 eksploatacja złoża materiałów miejscowych na wykonanie korpusu zapory, 

 budowa dróg utwardzonych (dojazdowych do miejsca poboru materiału w czaszy  

i dla obsługi zbiornika), 

 wycinka drzew i krzewów, 

 rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, 

 uporządkowanie terenu i rekultywacja w części wykorzystywanej do pozyskania 

materiału na budowę zapory. 

Nie przewiduje się ubezpieczenia brzegów zbiornika. 
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1.4 Charakterystyka inwestycji towarzyszących i związanych 

1.4.1 Rozwiązania komunikacji w rejonie zbiornika 



Zaprojektowano dwie drogi dojazdowe do zapory: 

- droga dojazdowa A - po lewej stronie zbiornika o długości ok.0,597 km (od ok. km  

0+280 droga będzie prowadzona po koronie zapory), 

- droga dojazdowa B – poniżej zapory o długości ok. 0,426 km (w ciągu drogi gminnej). 

W celu zapewnienia dojazdu do budynku nr 309 zaprojektowano drogę dojazdową do 

osiedla (DDD) dł. ok. 0,381 km na wzmocnionym podłożu, która w swej części będzie 

również pełnić rolę obwałowania.  

Poza drogami dojazdowymi zaprojektowano 9 dróg technologicznych klasy D o łącznej 

długości ok. 1,49 km. 

Wybudowany będzie też most nad rz. Uszwicą, w ciągu lokalnej drogi  B, zlokalizowany  

poniżej zapory zbiornika przeciwpowodziowego ( rozpiętość konstrukcji – ok. 25m). 

Wody ze spływów opadowych i roztopowych z dróg  nie będą wymagać podczyszczenia 

i będą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. Nr 137 poz. 984). 

1.4.2 Rozbiórki budynków 

Przewiduje się rozbiórkę budynków, które kolidować będą z projektowanym 

zbiornikiem. Zestawienie wyburzeń podano w tabeli poniżej(Tabela 1). 

Tabela 1 Zestawienie budynków do rozbiórki 

Obręb Nr działki Rodzaje obiektów i ich ilość 

           Lipnica Górna  
2299 m, g, g, i 

2319/6* m 

Lipnica Murowana  

710/4 m, m, g, g, g, g, g, g,  

698 m, g 

738 m, g, g, g, g, g, g, g, g, g, 
m - budynek mieszkalny 

g - budynek gospodarstwa rolnego 

i - pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony 

*-  wywłaszczenie w przypadku braku zabezpieczeń  



1.4.3 Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej kolidującej z budową 

Przewiduje się przebudowę 2 odcinków wodociągów, odcinek gazociągu, 6 odcinków linii 

energetycznych niskiego napięcia oraz 4 odcinki sieci teletechnicznej. 
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 Ponadto projektuje się budowę oświetlenia korony zapory wraz z linią zasilającą oraz 

instalację systemu monitoringu wizyjnego. 

1.4.4 Zabezpieczenie osuwisk w rejonie zapory 

W rejonie zapory zbiornika Lipnica Murowana rozpoznano trzy stare formy osuwiskowe. 

Na osuwisku nr 3 powstanie korpus projektowanej zapory ziemnej, który stanowić będzie 

doskonałe podparcie dla zbocza, dodatkowo liczne sączenia występujące  

w przewarstwieniach glin pylastych miękkoplastycznych zostaną odcięte, a zbocze  

w bezpośrednim sąsiedztwie korpusu zapory zdrenowane i wzmocnione kolumnami 

żwirowymi. Ten sposób postępowania wykluczy oddziaływanie zabezpieczeń poza rejon 

korpusu zapory. Dodatkowo przewiduję się częściową wymianę słabonośnych gruntów  

w podłożu pod zaporą. 

1.5 Zapotrzebowanie terenu dla potrzeb realizacji inwestycji 

Powierzchnia zajmowanych terenów pod inwestycje wynosi około 38,5 ha. Większość 

zajmowanych terenów należy do właścicieli prywatnych, pozostałe należą do Urzędu Gminy 

Lipnica Murowana i Skarbu Państwa. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Lipnicy Murowanej 

(Uchwała NrXX.169.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 18 września 2012 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Lipnica Murowana) tereny pod inwestycje oznaczone są w planie, jako „tereny przeznaczone 

dla obszarów inwestycji perspektywicznych (3e-IP/WS1 – tereny i granice obszarów 

perspektywicznych tj. dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Lipnica 

Murowana”) i obejmują również tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi (8a).  
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2 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZNYCH ŚRODOWISKA, 

OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO 

ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZESIĘWZIĘCIA 

2.1 Ogólny opis  

Pod względem fizycznogeograficznym omawiany zbiornik zlokalizowany jest na 

obszarze Pogórza Wiśnickiego, który jest częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Garby 

Pogórza Wiśnickiego wznoszą się na wysokość 320-450 m, pooddzielane są wąskimi pasami 

erozyjno-denudacyjnych obniżeń o rzeźbie pogórzy niskich (deniwelacje 40-80 m), a nawet 

kotlinowej. Obszar doliny zajętej przez zbiornik charakteryzuje się nieliczną i słabo 

rozwiniętą zabudową gospodarczo – mieszkalną oraz brakiem ważnych szlaków 

komunikacyjnych. Dno doliny i najniższe terasy zalewowe porastają kompleksy łęgowo-

ziołoroślowe oraz fragmenty mozaiki upraw, pastwisk i nieużytków porolnych. Tereny rolne 

przeważają na lewym brzegu i zboczach doliny oraz na brzegu prawym, w skrajnych 

częściach zachodniej i wschodniej doliny, przy czym łąki świeże zajmują położenia niemal 

wyłącznie na brzegu lewym w części środowej i zachodniej. Wyżej położone zbocza prawej 

strony doliny zajmują siedliska grądowe, przy czym w większości silnie zniekształcone 

udziałem sosny pospolitej. W korycie występują niewielkimi płatami siedliska inicjalne, na 

terasach zalewowych pojawiają się większe płaty ziołorośli, także poza mozaiką łęgową. 

2.1.1 Wody powierzchniowe 

Omawiany zbiornik zlokalizowany będzie w dolinie rzeki Uszwica. Rzeka Uszwica jest 

prawostronnym dopływem Wisły II rzędu, bierze początek na północnych stokach Beskidu 

Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego, spod wierzchołków Łopusza, Kobyły i Rogozowej,  

w okolicach Rajbrotu, na wysokości ok. 580 m n.p.m. Poniżej Brzeska – Okocimia wpływa 

na Pogórze Bocheńskie pokryte piaskami zwałowymi. Do Wisły uchodzi w 145 km jej biegu 

(kilometraż rzeczywisty) na rzędnej 178 m n.p.m. Całkowita jej długość wynosi około 68,4 

km, a powierzchnia zlewni 326,6 km
2
. Uszwica jest rzeką podgórską, z charakterystyczną 

zmiennością stanów wody. Duża zmienność stanów wody jest szybką reakcją zlewni na opad. 

Słabo przepuszczalne podłoże fliszowe, a także znaczne wylesienie zlewni ułatwiają szybki 

spływ wody. Charakterystyczną cechą Uszwicy jest jej silna działalność erozyjna, co ma 

odzwierciedlenie w znacznej głębokości koryta i jego meandrowaniu, widocznym zwłaszcza 

w części podgórskiej. Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Wisły (MP 49 poz. 549 z 2011r., skrót PGW) planowany suchy zbiornik „Lipnica Murowana” 
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położony jest w JCWP o kodzie europejskim PLRW2000122139669 „Uszwica do 

Niedźwiedzia” 

Na odcinku, na którym ma być zlokalizowany zbiornik Lipnica Murowana, rzeka płynie 

w wąskiej dolinie o dość stromych zboczach. Szerokość koryta rzeki waha się od 4 do 8 m,  

a  głębokość od 15-50 cm. Koryto jest częściowo uregulowane, występują na nim dwa 

niewielkie progi, które mogą ograniczać migracje ryb, próg taki znajduje się także poniżej 

planowanej zapory Do rzeki dochodzi jeden ciek bez nazwy w km 61+940 (jest to prawy 

dopływ Uszwicy).  

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP 49 poz. 

549 z 2011r., skrót PGW) planowany suchy zbiornik „Lipnica Murowana” położony jest w 

JCWP o kodzie europejskim PLRW2000122139669 „Uszwica do Niedźwiedzia”. 

 Na terenie projektowanej inwestycji brak jest ujęć wód.  

2.1.2 Gleby 

Przeważającą część inwestycji, w pobliżu rzeki Uszwicy zajmują mady, wykształcone 

głównie na glinach(lekkich i średnich), żwirach (gliniastych i piaszczystych) oraz piaskach 

gliniastych mocnych. W mniejszym stopniu występują gleby brunatne wyługowane i brunatne 

kwaśne, wytworzone ze skał osadowych o spoiwie nie węglanowym. Na lewym brzegu 

Uszwicy, w pobliżu zapory występują gleby bielicowe i pseudobielicowe. 

Na terenie inwestycji przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej.  

2.1.3 Klimat 

Klimat Pogórza Wiśnickiego jest umiarkowany. Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi około 16,5 °C a 20 °C, w zimie – między -6°C a 0°C. Największe wahania temperatur 

(średnich i ekstremalnych) notuje się na wiosnę. Liczba dni z przymrozkami wynosi około 80. 

Przymrozki nie występują od czerwca do końca drugiej dekady września. Okres wegetacji to 

około 215 dni (średnia dobowa powyżej 5°C). W dolinach występuje charakterystyczne 

zjawisko inwersji mrozowej, które tworzy się podczas długotrwałej pogody wyżowej w zimie 

(z tego powodu występuje mała liczba drzew owocowych w rejonach dolin). Cechą 

charakterystyczną zim na obszarze Pogórza Wiśnickiego jest występowanie okresów odwilży, 

powodujących zanikanie w tym czasie pokrywy śnieżnej, która wraz z nadejściem chłodów 

pojawia się ponownie. Średnia długość zalegania pokrywy śnieżnej ciągłej lub z przerwami 

wynosi zaledwie około 43 dni. Grubość pokrywy śnieżnej waha się w szerokich granicach 

(ponad 50 cm w 1996r., w innych latach od ok. 10 do ok. 50 cm). 
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2.1.4 Turystyka i rekreacja 

Gmina Lipnica Murowana, to gmina atrakcyjna turystycznie, bogata w zasoby 

przyrodnicze i kulturowe. W gminie wyznaczono kilka tras turystycznych. Projektowany 

zbiornik nie koliduje z powyższymi szlakami turystycznymi, ale na obszarze zbiornika 

przebiega fragment planowanej w MPZP trasy wędrówkowej i ścieżki rowerowej -  jest to 

odcinek polnej drogi biegnącej wzdłuż Uszwicy.  

 

2.1.5 Walory przyrodnicze terenu przeznaczonego pod planowany zbiornik 

Wykonano inwentaryzację przyrodniczą obszaru, na którym planowana jest budowa 

zbiornika.   

Stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk chronionych : 

3220 PIONIERSKA ROŚLINNOŚĆ NA KAMIEŃCACH GÓRSKICH POTOKÓW  

Siedlisko permanentnie inicjalnej roślinności na nieustabilizowanych kamieńcach 

nadrzecznych, podlegających najbardziej dynamicznemu modelowaniu wskutek 

przesypywania rumoszu skalnego pod wpływem wód płynących, zwłaszcza w okresie 

wezbrań. Siedlisko rozwinęło się w postaci niewielkich, wąskich płatów w przybrzeżnych 

partiach koryta, głównie na wewnętrznych brzegach zakoli. 

 6430 ZIOŁOROŚLA GÓRSKIE (ADENOSTYLION ALLIARIAE) I ZIOŁOROŚLA 

NADRZECZNE (CONVOLVULETALIA SEPIUM).  

Zespoły nitrofilnych okrajków, z rzędu Convolvuletalia sepium stanowiących 

identyfikatory fitosocjologiczne tego siedliska pozostają z łęgami w trudnej do rozdzielenia 

przestrzennego mozaice. Zajmują one miejsca, w których kolejne postaci sukcesyjne łęgów 

podlegają niszczeniu w efekcie działania wód rzecznych. Zbiorowiska ziołoroślowe 

występują przeważnie w postaci niewielkich płatów. 

 6510 NIŻOWE I GÓRSKIE ŚWIEŻE ŁĄKI UŻYTKOWANE EKSTENSYWNIE 

(ARRHENATHERION ELATIORIS). 

Łąki świeże zajmują niewielką powierzchnię i zwykle są to płaty zniekształcone o niskiej 

i umiarkowanej wartości przyrodniczej. Zbiorowiska łąk świeżych stanowią zastępcze 

siedliska grądów lub zajmują przesuszone siedliska łęgowe. Są to najpospolitsze siedliska 

półnaturalne w dolinach rzecznych. 

 91E0 ŁĘGI WIERZBOWE, TOPOLOWE, OLSZOWE I JESIONOWE (SALICETUM 

ALBAE, POPULETUM ALBAE, ALNENION GLUTINOSO-INCANAE, OLSY 

ŹRÓDLISKOWE) 
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Zarośla łęgowe zachowały się przede głównie na terasie zalewowej Uszwicy, miejscami 

dość szeroko, aż do podnóża zboczy doliny na prawym, węższym brzegu. Występują również 

wzdłuż niewielkich cieków – dopływów rzeki. Znajdują się tu płaty z dominacją olszy 

czarnej, a tylko w części olszy szarej i jesiona wyniosłego. Są to płaty silnie zdegradowane. 

Łęgi wraz z towarzyszącymi im ziołoroślami tworzą wzdłuż rzeki złożoną mozaikę siedlisk o 

lokalnie wysokiej wartości przyrodniczej. 

 

 9170 GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI I SUBKONTYNENTALNY  

(TILIO-CARPINETUM) 

 W niektórych miejscach prawego brzegu stwierdzano także dość nisko w przekroju 

doliny występowanie siedliska grądowego.  

W rejonie planowanego zbiornika występują rośliny pozbawione już statusu gatunku 

chronionego: 

 Kalina koralowa – występuje w kilku miejscach poza zasięgiem maksymalnego 

zalewu. 

 Kopytnik pospolity - stwierdzony w grądach na zboczu, poza zasięgiem 

maksymalnego zalewu, gatunek niezagrożony w skali kraju jak i regionu. 

 Kruszyna pospolita - stwierdzona w parowach prawobrzeżnych dopływów Uszwicy, 

gatunek niezagrożony w skali kraju jak i regionu. 

 Przylaszczka pospolita – gatunek częsty w skali kraju, jednak lokalnie rzadki 

prawdopodobnie przeoczany przez florystów. Występuje w grądzie, poza zasięgiem 

możliwego maksymalnego zalewu.  

Gatunki chronionej fauny naziemnej wymieniono poniżej: 

 Trzmiel kamiennik - stwierdzony na brzegach Uszwicy;  

 Trzmiel rudy  - dość rzadko stwierdzany w uprawach i na łąkach na lewym brzegu; 

 Ślimak winniczek– kilkakrotnie znaleziony w wilgotnych zaroślach i ziołoroślach.  

 Kumak górski– stwierdzony w niestałym zbiorniku na brzegu Uszwicy;  

 Ropucha szara - stwierdzona w ziołoroślach w środkowej części terenu.  

 Rzekotka drzewna– stwierdzona w zaroślach łęgowych w środkowej części terenu;. 

 Żaba trawna Rana temporaria- stwierdzono ją w różnych siedliskach na całym terenie. 

 Jaszczurka zwinka - umiarkowanie licznie na poboczach drogi biegnącej północnym 

skrajem terenu opracowania.  

 Zaskroniec zwyczajny - stwierdzono jego występowanie w wodach Uszwicy poniżej 

planowanej lokalizacji zapory czołowej.  
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 Jeż wschodnioeuropejski - stwierdzony na skraju upraw na lewym brzegu.  

 Kret europejski – stwierdzony na skraju upraw w pobliżu zabudowy na lewym brzegu.  

 Wiewiórka ruda - stwierdzona w grądzie poza zasięgiem możliwego maksymalnego 

zalewu. 

 Łasica - obserwowana nad dopływem Uszwicy w zachodniej części terenu;  

W obszarze opracowania stwierdzono też występowanie 3 gatunków z rodzaju biegacz 

Carabus, które obecnie nie są już chronione. 

W rejonie zbiornika Lipnica Murowana wraz ze strefą buforową wykazano 

występowanie 40 gatunków ptaków. Inwentaryzacja wykazała występowanie 3 gatunków  

z Załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej. Są to bocian czarny, zimorodek i gąsiorek.  Dwa spośród 

nich tj. zimorodek i gąsiorek gnieżdżą się w pobliżu projektowanej zapory poza obszarem 

zbiornika (rewir gąsiorka znajduje się w bliskiej odległości od projektowanej zapory – ok. 50-

100m). Trzecim gatunkiem jest bocian czarny, zalatujący na żer w rejon zbiornika. 

Obserwacje na stałym punkcie nie wykazały obecności gniazda tego gatunku w pobliżu 

zbiornika. 

Inwentaryzacja ichtiofauny stwierdziła występowanie następujących gatunków ryb: śliz,                                          

strzebla potokowa,  brzanka,  kiełb, piekielnica, pstrąg potokowy, kleń. Spośród nich  

3 gatunki objęte są ochroną gatunkową: brzanka, piekielnica i śliz.  Koryto Uszwicy w rejonie 

Lipnicy Murowanej jest częściowo uregulowane i charakteryzuje się zaburzoną strukturą 

ichtiofauny. Na stanowiskach tych wyraźnie  dominuje strzebla potokowa, z towarzyszącym  

jej  ślizem. Rycina poniżej (Rysunek 3) obrazuje udział procentowy poszczególnych 

gatunków ryb na stanowisku Lipnica Murowana. 

Rysunek 3 Udział procentowy zinwentaryzowanych ryb (lewy wykres liczebność, prawy wykres biomasa) 

 

                                                                                

Rzeka  Uszwica  oraz  jej  dolina  stanowią  korytarz  ekologiczny  o  znaczeniu 

lokalnym. W granicach zlewni rzeki Uszwica na rzece głównej (Uszwicy) znajduje się jedna  
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budowla  zupełnie  uniemożliwiająca  migrację  ryb  w  górę  rzeki.  Jest  to  jaz  betonowy   

w miejscowości Brzesko, w km 37+300 rzeki Uszwica. W rejonie inwestycji na rzece 

znajdują się dwa niewielkie progi poprzeczne, które mogą  utrudniać migrację ichtiofauny. 

 

2.1 Obszary i obiekty prawnie chronione 

Zbiornik Lipnica Murowana leży na obszarze „Wiśnicko-Lipnickiego Parku 

Krajobrazowego”.  

Planowany zbiornik nie koliduje z innymi chronionymi obszarami. Usytuowanie 

zbiornika względem najbliższych chronionych przyrodniczych obszarów obrazuje poniższy 

rysunek (Rysunek 4). 
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Rysunek 4 Lokalizacja inwestycji w sasiędztwie chronionych obszarów przyrodniczych (źródło Geoserwis 

GDOŚ) 

 

 

 

2.2 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Projektowany zbiornik nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi i obiektami 

zabytkowymi znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków (pismo znak: 

IWEiGP.6727.1.50.2013r. z dn.13.11.2013r.  - w załącznikach).  

W miejscowości Lipnica Murowana znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Najcenniejszym z nich jest kościół p.w. św. Leonarda z najbliższym otoczeniem cmentarza 
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wpisany do rejestru pod numerem A-154. Ponadto do rejestru zabytków wpisane są również: 

kościoły p.w. św. Andrzeja i p.w. św. Szymona, 2 budynki zlokalizowane przy rynku  

w Lipnicy, oraz zespół staromiejski. Obiekty te zlokalizowane są poza przedmiotową 

inwestycją.  

W ewidencji zabytków na terenie wsi Lipnica Murowana znajdują się ponadto kapliczki, 

figury i krzyże przydrożne. Najbliżej planowanej inwestycji znajduje się figura Serca 

Jezusowego z 1866 r. położona w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej z Lipnicy Murowanej do 

Muchówki. Ustalenia MPZP stwierdzają, że wszelka działalność inwestycyjna w obrębie 

obiektów i obszarów z ewidencji zabytków, wymaga uzyskania pozwolenia właściwego 

organu - w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz spełnienia 

warunków określonych przez WUOZ. W przypadku zbiornika Lipnica Murowana nie nastąpi 

jednak konflikt z żadnym z obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. 
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3 ANALIZOWANE WARIANTY 
 

3.1 Opis analizowanych wariantów 

W trakcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia, jakim jest ochrona 

przeciwpowodziowa doliny rzeki Uszwicy analizowano wykonanie założonego celu w 

następujących wariantach: 

• wykonanie zbiornika suchego o maksymalnej pojemności powodziowej 1,40 mln m
3
 i 

piętrzeniu wody do rzędnej 290,00 m n.p.m. Zbiornik ten posiadałby jedno zadanie czyli 

ochronę przeciwpowodziową terenów poniżej zapory w dolinie Uszwicy i docelowo 

współpracowałby w kaskadzie zbiorników (Lipnica – Gosprzydowa – Okocim). 

• wykonanie zbiornika o stałym poziomie piętrzenia (mokrego) na rzędnej około 282,6 

m n.p.m. i pojemności 0,18 mln m
3
, oraz dodatkowo utworzenia rezerwy powodziowej o 

pojemności około 1,22 mln m
3
 (pomiędzy normalnym poziomem NPP = 282,6 m npm a 

maksymalnym poziomem piętrzenia MaxPP = 290,0 m npm). Zbiornik poza podstawową 

funkcją jaką byłaby ochrona przeciwpowodziowa terenów poniżej zapory, pełniłby funkcje 

rekreacyjną.  

 

W niniejszym raporcie ocenie poddano następujące warianty: 

•   wariant proponowany przez wnioskodawcę tj. wykonanie „suchego” zbiornika o 

maksymalnej pojemności powodziowej 1,40 mln m
3
 i piętrzeniu wody do rzędnej 290,0 m 

n.p.m. W ramach głównych prac związanych z realizacja przedsięwzięcia należałoby 

wykonać: budowę zapory o wysokości około 13,5 m, wykarczowanie drzew i zakrzaczeń na 

powierzchni 38.5 ha  (z czaszy zbiornika, teren zapory, odcinki regulacji poniżej zapory, 

przełożenia infrastruktury technicznej (np. linii energetycznych i teletechnicznych), która 

koliduje ze zbiornikiem. 

 

•   racjonalny wariant alternatywny tj. wykonanie zbiornika o stałym poziomie piętrzenia 

(mokrego) na rzędnej 282,6 m n.p.m. i pojemności 0,18 mln m
3
, oraz dodatkowo utworzenia 

rezerwy powodziowej o pojemności około 1,22 mln m
3
 przy piętrzeniu 290,0 m n.p.m. W 

ramach głównych prac związanych z realizacja przedsięwzięcia należałoby wykonać: budowę 

zapory o wysokości około 13,5 m, wykarczowanie drzew i zakrzaczeń na powierzchni 38.5 

ha  (z czaszy zbiornika, teren zapory, odcinki regulacji poniżej zapory, przełożenia 

infrastruktury technicznej (np. linii energetycznych i teletechnicznych), która koliduje ze 

zbiornikiem. 
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•   wariant najkorzystniejszy dla środowiska (przy zachowaniu głównego celu jakim jest 

ochrona przeciwpowodziowa doliny Uszwicy poniżej zapory), tj. budowa suchego zbiornika 

o pojemności powodziowej 1,40 mln m
3
 i piętrzeniu wody do rzędnej 290,0 m n.p.m., przy 

ograniczeniu wycinki drzew w czaszy zbiornika do niezbędnego minimum - tj. na terenie 

objętym działaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem pozostałych terenów nieobjętych 

pracami budowlanymi - łącznie z powierzchni ok. 17,2 ha.  

 

{Wariant zerowy (bezinwestycyjny) polegałby na zaniechaniu planowanej budowy zbiornika 

Lipnica Murowana. W takim przypadku zachowane zostaną istniejące uwarunkowania 

przepływu Uszwicy i nie będzie żadnej ingerencji w postaci robót budowlanych w dolinie 

rzeki. Rezygnacja z przedmiotowej inwestycji prawdopodobnie nie wpłynie na jakość wód, 

jednakże zwiększy ryzyko wystąpienia katastrofalnej powodzi w przypadku niekorzystnych 

warunków hydrologiczno – meteorologicznych. Powódź taka zagrażałaby zarówno ludziom 

jak i ich dobrom materialnym, a także mogłaby spowodować znaczące szkody w środowisku. 

Niekorzystne oddziaływania, jakie będą występowały w wyniku rezygnacji z inwestycji będą 

nieproporcjonalnie większe niż potencjalne korzyści w zakresie braku oddziaływania na 

krajobraz, roślinność, wody powierzchniowe czy inne elementy środowiska.} 

3.2 Oddziaływania  wariantów inwestycyjnych zbiornika 

3.2.1 Ocena skutków w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

Każdy z analizowanych wariantów, z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej, jest 

porównywalny to znaczy: zapewnia ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Uszwicy 

poniżej zapory. 

3.2.2 Ocena wpływu zbiornika na dolinę rzeki Uszwicy 

Poddano analizie redukcje przepływów rzeki Uszwicy poniżej planowanego zbiornika 

Lipnica Murowana. Ocenę skuteczności projektowanego zbiornika przeprowadzono dla 

przepływu Q1%. Analiza wyników wskazuje że: 

- „rzeczywisty” zanik oddziaływania zbiornika Lipnica na przepływy w rzece Uszwicy 

występuje w km 56+130 po przyjęciu przez Uszwicę dopływu Spod Ostrej Góry, 

- dla przekroju zaporowego zbiornika Gosprzydowa (km 52+200) redukcja ta wynosi 

18%, a dla przekroju zaporowego zbiornika Okocim (km. 40+420) analogicznie redukcja 

przepływu wynosi około 10%, 
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co oznacza to iż realizacje kolejnego zbiornika (zbiornik Gosprzydowa w km. 52+200) można 

uznać za efektywną. 

Opracowano także analizę wielkości powierzchni terenów  i ilości budynków chronionych przed 

zalewami po realizacji zbiornika Lipnica Murowana:   

-ochronie podlegać będzie 9,84 ha terenu (w większości tereny rolne), 

- chronionych będzie 8 budynków o łącznej liczbie 10 kondygnacji. 

Dla zobrazowania działania planowanej kaskady trzech zbiorników na rzece Uszwicy 

wykonano analizę porównawczą powierzchni terenów i ilości zalewanych budynków (wodami o 

prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%)  przed i po realizacji 3 zbiorników. Analizę 

przeprowadzono na 31,1 km odcinku rzeki Uszwicy: od km 32+140 do  63+275. W wyniku 

przeprowadzonych analiz stwierdza się, że: 

-  na przedmiotowym odcinku rzeki powierzchnia zalewana w stanie istniejącym wynosi 762,8 

ha, a po zastosowaniu kaskady zbiorników powierzchnia zalewu wyniesie 355,7 ha. 

-  liczba budynków na badanym odcinku objęta zalewem  przed realizacją inwestycji wynosi 

1277, a po realizacji inwestycji wynosi  181. 



3.2.3 Ocena wpływu zbiornika na środowisko 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę (realizacja zbiornika suchego) 

Zbiornik przeznaczony jest do ochrony przeciwpowodziowej doliny Uszwicy (jest 

przewidziany jako element kaskady zbiorników powyżej Brzeska), stanowi obiekt piętrzący 

wodę wyłącznie okresowo. Teren projektowanego zbiornika obecnie jest w większości 

wykorzystywany rolniczo (w większości łąki, pastwiska, nieużytki porolne), dno doliny  

i najniższe terasy zalewowe porastają kompleksy łęgowo-ziołoroślowe, wyżej położone 

zbocza prawej strony doliny porasta las z dominującym udziałem sosny pospolitej. 

Oddziaływanie budowy i eksploatacji zbiornika opisano w rozdziale 4 w Raporcie 

oddziaływania na środowisko. 

Bezpośrednim oddziaływaniem budowy zbiornika (budowa zapory, budowa łapacza 

rumoszu, pozyskiwanie materiału budowlanego z dna doliny, przebudowa dróg i mostu, 

przełożenie koryta itd.) będzie zniszczenie pokrywy roślinnej, w tym zadrzewień łęgowych, 

które nie będą odtworzone. Podczas budowy zbiornika, mostu i dróg dojazdowych do zapory 

można spodziewać się krótkotrwałych emisji ponadnormatywnego poziomu hałasu, 

ewentualnie wibracji drgań z ciężkich samochodów i maszyn budowlanych. Prace związane  

z budową będą miały niewielki i krótkotrwały wpływ na zanieczyszczenie powietrza 

(źródłem tych zanieczyszczeń będą głównie pojazdy i maszyny budowalne). W trakcie 

wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady z eksploatacji baz zaplecza  
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i środków transportu oraz paliwa i odpady komunalne. Za odpady te odpowiada Wykonawca 

robót budowlanych. Wykonawca robót winien posiadać uregulowany sposób postępowania  

z odpadami, powinien odpowiednio zorganizować plac budowy oraz zaplecze budowy  

w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska. 

W czasie pracy zbiornika (w okresie spiętrzenia wody w czasie powodziowych wezbrań) 

zostaną zalane tereny znajdujące się w czaszy zbiornika. Zakres napełnienia zbiornika 

uwarunkowany jest konkretną sytuacją powodziową. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia 

zbiornik zajmie powierzchnię ok. 33 ha. Przewiduje się, że czas zalegania wody będzie 

krótkotrwały, maksymalnie kilka dni (przy niesprzyjających warunkach pogodowych  

z dużymi opadami deszczu), bezpośrednie oddziaływanie zawodnionego zbiornika na 

siedliska, florę i faunę będzie krótkotrwałe, a w okresach „suchych” nie wystąpią żadne 

oddziaływania zbiornika. 

Oddziaływanie pośrednie zbiornika nie będzie istotne nawet w czasie spiętrzenia wody, 

nie nastąpią dłużej trwającej zmiany warunków siedliskowych terenu czaszy i terenów 

przyległych, ewentualne niekorzystne oddziaływanie na florę i faunę nie będzie miało 

charakteru oddziaływania trwałego i nieodwracalnego. W okresie eksploatacji zbiornika nie 

będzie znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz odpadów – nieznaczne 

oddziaływania w tym zakresie wystąpią jedynie w czasie okresowych prac konserwacyjnych. 

 Nie przewiduje się by realizacja inwestycji stwarzała istotne konflikty społeczne. 

Eksploatacja zbiornika nie ograniczy dostępu do dróg publicznych, nie pozbawi korzystania  

z wody, energii elektrycznej i cieplnej. Przeciwpowodziowa funkcja zbiornika zapewni  

w czasie powodzi bezpieczeństwo ludności i ochronę ich mienia.  

Wariant alternatywny (realizacja zbiornika mokrego) 

Jedną z głównych funkcji zbiornika będzie redukcji fali powodziowej na rzece Uszwica, 

co będzie elementem ochrony doliny poniżej zbiornika. Teren projektowanego zbiornika 

obecnie jest w większości wykorzystywany rolniczo (w większości łąki, pastwiska, nieużytki 

porolne), dno doliny i najniższe terasy zalewowe porastają kompleksy łęgowo-ziołoroślowe, 

wyżej położone zbocza prawej strony doliny porasta las z dominującym udziałem sosny 

pospolitej. Oddziaływanie budowy i eksploatacji zbiornika opisano szczegółowo w rozdziale 

4 w Raporcie oddziaływania na środowisko. 

Bezpośrednim oddziaływaniem budowy zbiornika (budowa zapory i  kształtowanie 

czaszy, przebudowa drogi i mostu, przełożenie odcinków koryta itd.) będzie zniszczenie 

pokrywy roślinnej istniejącej  na tym terenie, w tym zadrzewień łęgowych i drzewostanu na 

obrzeżu lasu, które nie będą odtworzone. Podczas budowy zbiornika, mostu i dróg 
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dojazdowych do zapory można spodziewać się krótkotrwałych emisji ponadnormatywnego 

poziomu hałasu, ewentualnie wibracji drgań z ciężkich samochodów i maszyn budowlanych. 

Prace związane z budową będą miały niewielki i krótkotrwały wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza ( źródłem tych zanieczyszczeń będą głównie pojazdy i maszyny budowalne).  

W trakcie wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady z eksploatacji baz 

zaplecza i środków transportu oraz paliwa i odpady komunalne. Za odpady te odpowiada 

Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca robót winien posiadać uregulowany sposób 

postępowania z odpadami, powinien odpowiednio zorganizować plac budowy oraz zaplecze 

budowy w sposób minimalizujący zanieczyszczenie środowiska. 

W czasie eksploatacji zbiornika, po spiętrzeniu wody, zostaną zalane tereny znajdujące się 

w czaszy zbiornika. Zakres napełnienia zbiornika uwarunkowany będzie konkretną sytuacją. 

W okresach między wezbraniami powodziowymi uzależniony m.in. od konieczności 

utrzymania odpływu zmniejszanego tylko do tzw. przepływu nienaruszalnego. Przy 

maksymalnym poziomie piętrzenia zbiornik zajmie powierzchnię ok. 33 ha. W okresie 

eksploatacji zbiornika nie będzie znaczących emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza 

oraz odpadów – nieznaczne oddziaływania w tym zakresie wystąpią jedynie w czasie 

okresowych prac konserwacyjnych. 

Dodatkową funkcją zbiornika może być wykorzystanie rekreacyjno – turystyczne zalewu. 

 Eksploatacja zbiornika nie ograniczy dostępu do dróg publicznych, nie pozbawi korzystania 

z wody, energii eklektycznej i cieplnej. Przeciwpowodziowa funkcja zbiornika zapewni  

w czasie powodzi bezpieczeństwo ludności i ochronę ich mienia.  

Analiza oddziaływań łącznych, wskazuje iż mniejszy potencjalny wpływ na środowisko 

będzie miała ochrona przeciwpowodziowa doliny Uszwicy poprzez budowę zbiornika 

„suchego” z wycinką drzew w czaszy przy ograniczeniu wycinki drzew w czaszy zbiornika 

do niezbędnego minimum tj. na terenie objętym działaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem 

pozostałych terenów. 

Dla zminimalizowania oddziaływań na środowisko w trakcie budowy zbiornika 

konieczne będzie zastosowanie działań wskazanych w niniejszym opracowaniu w rozdziale  

8 - Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
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3.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Po analizie wariantów budowy zbiornika przeciwpowodziowego Lipnica Murowana 

uznano, że najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant polegający na realizacji 

suchego zbiornika z wycinką drzew w czaszy zbiornika do niezbędnego minimum tj. na 

terenie objętym działaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem pozostałych terenów przy 

zastosowaniu działań minimalizujących oddziaływania na środowisko podanych w Raporcie 

w rozdziale 10 - Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 
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4 MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 
 

Z uwagi na znaczną odległość od granicy Państwa oraz zakres prac przy budowie 

zbiornika, a następnie zakres oddziaływania w czasie funkcjonowania zbiornika (ograniczony 

do obszaru jego czaszy) nie nastąpi transgraniczne oddziaływanie tego przedsięwzięcia. 
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5 ZAGROŻENIA DLA ZABYTKÓW W REJONIE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

W obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie brak jest zabytkowych 

obiektów lub stanowisk archeologicznych. Nie przewiduje się też możliwości negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki lokalizowane w okolicy planowanego zbiornika 

(np. na terenie Lipnicy Murowanej). 
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6 MOŻLIWE ODDZIAŁYWANIE ANALIZOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W SYTACJACH AWARYJNYCH 
 

6.1 Wariant alternatywnym (realizacja zbiornika mokrego) 

Istnieje hipotetyczne ryzyko, że budowla zapory może ulec uszkodzeniu w wyniku 

ekstremalnego oddziaływania sił natury (np. trzęsienie ziemi)  lub błędów ludzkich ( np. 

błędu projektowego, czy też wykonawczego). Do zjawisk ekstremalnych należy zaliczyć 

także wystąpienie wód powodziowych w rozmiarze, który wypełni zbiornik oraz jednocześnie 

przekroczy wydatek urządzeń upustowych i  przelewu górnego. W takim wypadku woda 

przelewa się przez zaporę co w przypadku konstrukcji ziemnych spowodować może jej 

rozmycie. Przypadek taki miał miejsce na zbiorniku zaporowym (ze stałym piętrzeniem) 

Niedów na rzece Witce w 2010 r. gdzie po nagłych ekstremalnie wysokich opadach w rejonie 

Niedowa, Radomierzyc i Bogatyni zbiornik napełnił się tak szybko, że uległ przepełnieniu. 

Spowodowało to błyskawiczne rozmycie konstrukcji ziemnych i niekontrolowane opróżnienie 

zbiornika.  

Zapobieganie awariom i katastrofom wymaga ciągłej kontroli stanu technicznego zapór, 

prowadzenia przeglądów, systematycznej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu 

jak również sygnalizacji i czynności w okresie zagrożenia i awarii. 

Celem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na tego typu budowlach 

instaluje się systemy monitoringu, przeprowadza się także kontrole bieżące stanu 

technicznego zapory i zbiornika. Częstotliwość i zakres kontroli są zapisane w instrukcji 

eksploatacji zbiornika (posiada ją każdy zbiornik) i są zgodne z wymaganiami prawa 

budowlanego. 

6.2 Wariant proponowany przez wnioskodawcę (realizacja zbiornika suchego) 

W przypadku zbiornika suchego takie zjawiska występują z mniejszym 

prawdopodobieństwem ze względu na brak ciągłego parcia na zaporę (a przez to długotrwałej 

infiltracji korpusu), a także ze względu na brak gromadzenia wody (cała objętość zbiornika 

służy do przechwycenia fali powodziowej. Niemniej, przy przechodzeniu ekstremalnej fali 

powodziowej, która spowoduje osiągnięcie poziomu piętrzenia zbiornika NadPP – istnieje 

ryzyko szkód powodziowych poniżej zapory. Natomiast ryzyko uszkodzenia zapory jest 

niewielkie. 

Monografia powodzi z lipca 1997 r. podaje skalę presji uszkodzeń suchych zbiorników. 

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Stronie Śląskie na Morawce, który został przepełniony, 
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koronę zapory doraźnie podwyższano a wypad jazu budowli zrzutowej został uszkodzony – 

do katastrofy zbiornika jednak nie doszło a roboty naprawcze i modernizacyjne zostały 

wykonane. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Międzygórze na pot. Wilczka, który został 

przepełniony a dolne stanowisko budowli zrzutowej zostało kompletnie zdewastowane – do 

katastrofy zbiornika jednak nie doszło a roboty naprawcze zostały wykonane. Oba zbiorniki 

były wybudowane w latach 1905-1911. 

Na omawianym zbiorniku przewiduje się zainstalowanie systemu AKPiA_CCTV – 

budowę systemu monitoringu wizyjnego składającego się z kamer na słupach oraz rejestratora 

zabudowanego w szafach sterujących.  

Celem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na tego typu budowlach 

przeprowadza się także kontrole bieżące stanu technicznego zapory i zbiornika. Częstotliwość 

i zakres kontroli są zapisane w instrukcji eksploatacji zbiornika (posiada ją każdy zbiornik) i 

są zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. 
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7 ODDZIAŁYWANIE ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ETAPIE LIKWIDACJI  


Z uwagi na charakter inwestycji (działanie przeciwpowodziowe) oraz wysoki koszt 

budowy zbiornika, nie przewiduję się możliwości jego likwidacji w najbliższych 

dziesięcioleciach. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe funkcjonują z powodzeniem na 

świecie, a także w Polsce (rejon Kotliny Kłodzkiej) w okresie już od ponad stu lat. 
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8 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO 
 

Niniejszy rozdział dotyczy wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. 

8.1 Etap budowy 

 Wykonawca powinien odpowiednio zdeponować warstwę próchniczną gleby zdjętą z 

pasa robót, a po zakończeniu prac wykorzystać ją do humusowania skarp, 

rekultywacji terenu i urządzenia zieleni. W miarę możliwości rozpoczęcie prac 

ziemnych polegające na zdjęciu warstwy humusu powinno się odbyć w okresie 

niskiego ryzyka zniszczenia lęgów ptaków gnieżdżących się na ziemi, tj w okresie od 

15 lipca do 15 marca. 

 Tereny zajęte pod drogi dojazdowe (technologiczne) na czas budowy oraz zaplecza 

drogowe  powinny zostać zrekultywowane po zakończeniu prac budowlanych. 

 Powstające odpady w trakcie realizacji inwestycji powinny być segregowane i 

składowane w wydzielonych miejscach (tak, aby nie zagrażały siedliskom, 

zbiorowiskom roślinnym i zwierzętom). Ścieki bytowo-gospodarcze powstające na 

zapleczach budowy powinny być odpowiednio zagospodarowane (sanitariaty 

opróżniane przez uprawnione podmioty. Wyposażenie zapleczy powinno umożliwiać 

właściwe reagowanie w przypadku awarii na terenie placu budowy, tak aby do wód 

nie przedostały się substancje ropopochodne. 

 Dla ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu należy stosować sprzęt 

spełniający normy dotyczące emisji hałasu, a czas pracy maszyn oraz pojazdów 

budowy należy ograniczyć wyłącznie do godzin dziennych (od 6.00 do 22.00).   

 Podczas realizacji inwestycji należy prowadzić roboty w taki sposób, aby ograniczać 

emisje pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza. Można to osiągnąć m.in. 

poprzez: 

o zapobieganie zanieczyszczeniu lokalnych dróg gruntem z placu budowy (aby nie   

powodować pylenia w okresach suchych), 

o ograniczenie do minimum czasu pracy silników maszyn i pojazdów. 

 Wycinkę drzew i krzewów w obrębie czaszy zbiornika należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum (dotyczyć może tylko drzew i krzewów kolidujących z 

planowanymi robotami budowlanymi),  z wyłączeniem z wycinki pozostałych 
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terenów. Tereny, z których mogą być usuwane drzewa i krzewy zaznaczono na mapie 

zamieszczonej w załącznikach. 

 Dla  kompensacji utraty zadrzewień łęgowych proponuję się wprowadzenie nasadzeń 

drzew z gatunków łęgowych na powierzchni ok. 3,2 ha (miejsca nasadzeń 

zaznaczono na mapie kompensacji przyrodniczej - w załącznikach). W składzie 

gatunkowym należy uwzględnić takie gatunki jak: jesion wyniosły, wierzba 

krucha, olsza szara, olsza czarna, wierzba biała.  

 Ze względu na ochronę lęgów ptaków usuwanie drzew i krzewów najkorzystniej jest 

przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 1 marca do 15 

października). Dopuszcza się wycinkę pod nadzorem ornitologa w sezonie 

lęgowym ptaków w okresie najmniejszego ryzyka, tj. od 1 marca do 31 marca oraz 

od 1 września do 15 października, pod warunkiem pozytywnej opinii ornitologa 

zawierającej stwierdzenie o braku zajętych gniazd, dziupli oraz piskląt na obszarze 

planowanej do wycięcia roślinności. 

 Proponuje się nasadzenia 8-10 krzewów dzikiej róży, głogu lub tarniny w terenie 

otwartym poza obszarem piętrzenia wody w rejonie zapory celem kompensacji 

utraconych miejsc lęgowych i żerowiskowych dla gąsiorka (miejsca nasadzeń 

zaznaczono na mapie kompensacji przyrodniczej - w załącznikach w części 

rysunkowej). 

 W ramach kompensacji utraconych siedlisk ptaków należy wywiesić 15 skrzynek 

lęgowych dla ptaków gnieżdżących się w dziuplach:  

Typ 

skrzynki 

Wymiary poszczególnych elementów w cm Przeznaczenie Ilość 

dno  wys. ścianki 

przedniej / 

tylnej 

średnica 

otworu  

wys. 

umieszczenia 

otworu nad 

dnem 

A 13x13 25 27 3,3-3,5 15 wszystkie sikory  

 

7 

A1 13x13 25 27 2,7 15 sikory oprócz 

bogatki 

 

5 

B 15x15 35 38 5,0-5,5 20 bogatka, 

modraszka, 

sosnówka, kowalik, 

dzięcioł duży  

2 



Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Zbiornik „Lipnica Murowana” 

 

      
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM33 

D 20x20 50 54 8,5 27 dzięcioł zielony  

 

1 

Z uwagi na terytorializm dziuplaków należy zachować odległość co najmniej 100 metrów 

pomiędzy budkami typu A, A1 i B,  gdyż mogą być zajmowane przez różne gatunki 

sikor, wzajemnie nie tolerujących się w swoich rewirach. Optymalna wysokość 

umieszczenia skrzynki na pniu drzewa to 4 metry. 

Sugerowane rozmieszczenie budek przedstawiono na mapie lokalizacji skrzynek 

lęgowych dla ptaków w skali 1:5000 zamieszczonej w załącznikach. 

 W związku z tym, że inwestycja będzie źródłem hałasu oraz zamulenia wody, 

wszelkie prace wykonywane sprzętem ciężkim w rejonie koryta rzeki powinny być 

ograniczone do minimum w okresie tarła występujących tam ryb (aktualnie lub 

potencjalnie) oraz w okresie inkubacji i występowania wczesnych form larwalnych 

narybku:  

-terminy bezwzględnego ograniczenia prac w korycie Uszwicy to : 

od 15 października do 15 grudnia i od 1 kwietnia do 30 maja. 

-terminy ograniczenia prac w korycie Uszwicy, z warunkową możliwością 

dopuszczenia prac po pozytywnej opinii ichtiologa (nadzór przyrodniczy) to: 

od 1 października do 14 października, od 16 grudnia do 31 stycznia, od 15 marca do 

31 marca i od 1 czerwca do 30 czerwca. 

Zakres prac w tych okresach powinny być uzgodnione z nadzorem przyrodniczym, 

prace powinny być wykonywane pod nadzorem przyrodniczym. 

 Aby zminimalizować negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko rzeki należy 

zastosować następujące ograniczenia: 

-do  rzeki  Uszwica  nie  będą  wprowadzane  żadne  substancje  i  płyny  oraz  w  jej 

bliskim sąsiedztwie nie będą gromadzone żadne odpady.  

-z rzeki nie będzie pobierana woda.  

-usuwanie drzew i krzewów z terenów nadrzecznych powinno być ograniczone do 

niezbędnego minimum. 

-wszelkie  materiały  i  elementy  szkodliwe  nie  będą  składowane  w  miejscach 

niebezpiecznych i będą chronione przed wezbraniami wody i powodziami, to jest poza 

obszarem granicznym wylewów wody 100 letniej (1 %).  
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-na skutek robót związanych z budową mostu do koryta rzeki nie mogą dostawać się 

osady mineralne (piasek, muł, ziemia), ani inne substancje, w stopniu większym niż 

niezbędne minimum.  

-ubezpieczenie rzeki uniemożliwiające migrację boczną koryta przewiduje się jedynie 

na odcinku około 360 m, na pozostałej części rzeki Uszwicy w obrębie czaszy 

zbiornika koryto zachowa możliwość migracji bocznej. 

 Dla poprawy warunków migracji ryb należy zniwelować progi kamienne usytuowane 

na rzece na odcinku przeznaczonym pod zbiornik i próg poniżej zapory. 

 Wszelkie rowy muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający wydostanie się z 

nich płazów (zbocza nie mogą być zbyt strome), wszelkie studzienki powinny mieć 

zabezpieczone otwory, aby nie tworzyć pułapek dla płazów i małych zwierząt.  

 W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń dla cennych elementów środowiska 

przyrodniczego na terenie planowanego przedsięwzięcia, zaleca się wyznaczenie 

Nadzoru Przyrodniczego, którego zadaniem będzie podjęcie odpowiednich działań 

ochronnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych gatunków w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych. W szczególności: 

-przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzenie terenu, na którym mają być 

prowadzone roboty budowlane, pod kątem występowania stanowisk rozrodczych 

zwierzą chronionych. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych 

gatunków w wyniku prowadzenia robót budowlanych podjęcie odpowiednich działań 

(przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, umożliwiających  np. przeniesienie 

chronionych gatunków z terenu budowy, itp.).  

-w trakcie wykonywania robót ziemnych niszczących pokrywę roślinną i podczas 

wycinki drzew i krzewów prowadzenie monitoringu pod kątem obecności płazów, 

odławianie pojawiających się w rejonie prac osobników i przenoszenie na 

odpowiednie siedliska poza zasięgiem oddziaływań negatywnych (potencjalnie 

korzystne miejsce przenoszenia to strefa górnej granicy przewidywanego zalewu, w 

miejscu objętym mozaiką łąkowo-zaroślową).   

-w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym 

kontrolowanie czy można dopuścić do ich wycinki (czy wycinka nie spowoduje 

zniszczenia lęgów). 

-nadzorowanie zakresu i terminów prac powodujących zamulanie wód Uszwicy i jej 

dopływów. 
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-sprawdzenie czy w odcinkach koryt przeznaczonych do zasypania nie ma ryb i ew. 

zaproponowanie sposobu ich przeniesienia (odłowy z agregatem prądotwórczym)  

bądź przepłoszenia oraz wskazanie dalszego sposobu planowania prac. 

-zalecenie stałej obserwacji dróg transportu w pobliżu koryta rzeki i miejsc 

występowania płazów, a w przypadku pojawienia się płazów wychwytywanie i 

przenoszenie płazów na odpowiednie siedliska, poza obręb prac (nie stwierdzono w 

trakcie obserwacji masowych migracji, dlatego nie ma konieczności stałego 

osiatkowania dróg). 

[Należy mieć na uwadze, że chwytanie i przenoszenie zwierząt wymaga posiadania 

stosownej derogacji, a następnie wykonania raportu z przenoszenia] 

-nadzorowanie wykonania nasadzeń kompensacyjnych i zakładania budek lęgowych 

dla ptaków. 

8.2 Etap eksploatacji 

W trakcie eksploatacji zbiornika, zarówno w postaci suchej jaki mokrej, nie przewiduje 

się prowadzenia specjalnych działań w celu ochrony siedlisk, flory i fauny.  

W przypadku realizacji zbiornika suchego zaleca się oczyszczenie łapacza rumoszu po 

przejściu „większej” fali powodziowej. Rumosz zebrany podczas oczyszczania łapacza, 

powinien być przetransportowany i wbudowany przy brzegu wklęsłym poniżej 

projektowanego gurtu stanowiącego zakończenie regulacji odcinka odpływowego, co 

przyczyniać się będzie do stabilizacji koryta rzeki poniżej zapory. 

W przypadku zbiornika mokrego, w celu utrzymania w zbiorniku wody o zadowalającej 

jakości należy dążyć do maksymalnego ograniczenia występowania nawet potencjalnych 

źródeł zanieczyszczeń w pobliżu zbiorników (np. tereny bezpośrednio przylegające do 

zbiornika powinny być jak najmniej wykorzystywane do lokalizacji obiektów usługowych).  

W czasie eksploatacji zbiornik w obu wariantach nie będzie negatywnie oddziaływać na 

powietrze (nie będzie emitował żadnych zanieczyszczeń).  Podobnie emisja hałasu związana z 

etapem eksploatacji nie będzie znacząca, a źródłami hałasu będzie jedynie ruch samochodowy 

pojazdów do prac utrzymaniowych – będzie to oddziaływanie sporadyczne, w trakcie 

przeglądów technicznych (nie wystąpi kumulacja hałasu z hałasem pochodzącym z dróg 

przebiegających w otoczeniu zbiornika).   

Wody opadowe z dróg dojazdowych i obiektu mostowego zostaną przejęte do rowów, 

następnie odprowadzone do odbiornika (Uszwica). Nie przewiduje się konieczności 
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instalowania urządzeń podczyszczających przed odprowadzeniem wód do odbiorników - 

zanieczyszczenia w spływach z tych dróg nie powinny przekroczyć dopuszczalnych stężeń. 
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9 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ 

GRANICE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Dla tego przedsięwzięcia nie przewiduje się wyznaczenia na obszaru ograniczonego 

użytkowania. 
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10 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 
 

Planowana eksploatacja zbiornika Lipnica Murowana nie ograniczy dostępu do dróg 

publicznych, nie pozbawi możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  

i cieplej oraz ze środków łączności, nie pozbawi dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Eksploatacja zbiornika nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

odpadów oraz nie będzie również źródłem uciążliwego hałasu.  

W odbiorze całościowym przeprowadzonych konsultacji  prowadzonych z władzami 

samorządowymi i mieszkańcami Lipnicy Murowanej nie stwierdza się negatywnej opinii 

społecznej dla projektowanego ulokowania zbiornika, niemniej bardzo ważne jest ustalenie 

satysfakcjonujących warunków wykupu gruntów. Niezadawalające propozycje dla 

wywłaszczanych mieszkańców mogą spowodować brak zgody społecznej na budowę 

zbiornika i protesty ze strony mieszkańców. Przedstawiciele RDOŚ również wstępnie 

zaakceptowali  Koncepcję budowy kaskady suchych zbiorników, ponieważ w mniejszym 

stopniu ingerują w przebieg koryta rzeki. 
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11 PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO 

BUDOWY I EKSPLOATACJI 
 

Na etapie budowy zbiornika prace budowlane powinny być monitorowane przez nadzór 

przyrodniczy, który podejmował też będzie decyzje o niezbędnych działaniach w celu 

ochrony fauny i flory (zadania nadzoru omówione przy wskazaniach dotyczących 

minimalizowania oddziaływania inwestycji- rozdz. 8 - Opis przewidywanych działań 

mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko). 

Brak jest uzasadnienia dla prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okresie  

eksploatacji zbiornika suchego.  
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12 IDENTYFIKACJA LUK WIEDZY I NIEPEWNOŚCI 
 

Oceny skutków realizacji inwestycji omawianej w ramach niniejszego opracowania są 

prognozą i jak każda prognoza mogą być obarczone błędami. Przyczyny błędów są różne. 

Jedną z najważniejszych są braki i niedostatki informacji o przedsięwzięciu i o środowisku. 

Istotna jest też możliwość precyzyjnego określenia oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W przypadku informacji o przedsięwzięciu ich szczegółowość determinuje faza 

projektowania (szczegółowe dane dostarcza dopiero projekt wykonawczy), a niektóre 

działania realizowane przez wykonawcę inwestycji nie są możliwe do określenia na etapie 

projektów.  Dla uzyskania pełnych  informacji o poszczególnych składnikach środowiska  

i ich wzajemnych relacjach w wielu przypadkach niezbędne byłyby wieloletnie 

interdyscyplinarne badania naukowe. Niepewnością obarczone są w związku z tym np. oceny 

oddziaływania na świat roślin i zwierząt oraz na wody powierzchniowe i podziemne, 

ponieważ oparte są głównie na metodzie analogii, co może być zawodne zwłaszcza gdy 

dotyczą oddziaływań pośrednich i długoterminowych (determinowane są one również 

oddziaływaniem czynników biotycznych i antropogenicznych, niezależnych od inwestycji  

i niejednokrotnie niemożliwych do przewidzenia).   
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13 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAMIESZCZONYCH W RAPORCIE  

O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIECIA  NA ŚRDOWISKO 
 Pisma: 

 Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w 

Tarnowie dotycząca stanu zanieczyszczenia powietrza - pismo znak: pismo nr 

TM.7016.79.2014.MO z 24.10.2014r. 

 Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w 

Tarnowie dotycząca stanu wód - pismo znak: TM.7016.79.1.2014.IP z dnia 

24.10.2014r. 

 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w 

Tarnowie - pismo znak: OZT.021.108.2013.MSz-W,EB z dnia 13.12.2013r. 

 Pismo Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej w sprawie zabytków i stanowisk 

archeologicznych - pismo znak: IWEiGP.6727.1.50.2013 z dn.13.11.2013 r.   

 Pismo Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej w sprawie warunków budowy zbiornika 

oraz przekazania wypisu i wyrysu z MPZP - pismo znak: IWEiGP.6727.1.50.2013 z 

dn. 10.10.2013 r. 

 Część rysunkowa: 

 Plan sytuacyjny przedsięwzięcia  w skali 1:2 000 

 Mapa inwentaryzacji florystycznej w skali 1:5000 

 Mapa siedlisk przyrodniczych na tle działań inwestycyjnych 

 Mapa inwentaryzacji faunistycznejw skali 1:5000 

 Mapa inwentaryzacji ptaków 

 Mapa terenów z przewidywaną wycinką drzew i krzewów skali 1:2000 

 Mapa kompensacji przyrodniczej 

 Mapa z lokalizacją skrzynek lęgowych dla ptaków w skali 1:5000 

 Mapa glebowa (IUNG w Puławach) w skali 1:25 000 

 Mapa lokalizacji osuwisk w rejonie zapory w skali 1:1000 

 Załączniki graficzne dotyczące przepływów w zbiorniku i terenów zalewanych(A-H) 

 Most M1 – przekrój podłużny skali 1:100 

 Przekrój typowy zapory w skali 1:200 

 Urządzenie przelewowo-upustowe - przekrój w skali 1:200 

 Łapacz rumoszu i typy ubezpieczeń koryta(skala 1:500, 1:200, 1:100) 

 Profil przełożonego koryta Uszwicy w rejonie zapory w skali 1:200 

 Mur oporowy - przekrój 

 Opracowania dodatkowe: 

 Ichtiofauna rzeki Uszwicy w rejonie planowanych zabezpieczeń powodziowych w 

dolinie Uszwicy: zbiornik Lipnica Murowana, zbiornik Gosprzydowa, zbiornik 

Okocim. M. Klich i S. Jarek ECO-HELP – Tarnów, październik 2014r. 

 Szczegółowe sprawozdanie z badań elementów fizykochemicznych, fitobentosu 

okrzemkowego i makrobezkręgowców bentosowych i protokoły pobierania próbek. 

 Karta charakterystyk dla JCW Uszwica do Niedźwiedzia  

 Dokumentacja fotograficzna 

 Wykaz działek 


