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1.0. Dane ogólne. 
 
1.1. Podstawa i cel opracowania 
Opracowanie dotyczy uzyskania operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych oraz 
wykonanie wylotu do zarurowanego odcinka rowu nr N.2.3A dla opracowywanego projektu 
odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu  
Obowiązek wykonania operatu wynika z ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne oraz zmian 
niektórych ustaw. (Dz.U.nr 115.poz.1229;zm.Dz.U. nr 154. poz.1803 z 2002r , nr 113, poz.984, nr 
130,poz.1112,nr 233, poz.1957 i nr 238, poz.2022). 
W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonania zrzutu 
wód, uprawnienia oraz obowiązki inwestora niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska , 
interesów ludności oraz gospodarki. 
Celem przedmiotowego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne 
korzystanie z wód – wprowadzenie ścieków deszczowych do wód 
 
1.2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:  

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar O święcimskich 36 

50-059 Wrocław 
1.3. Zakres pracy 
Zgodnie z Art.122 punktem 1 ust.1) Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne 
korzystanie z wód .W związku z powyższym operat wodnoprawny na szczególne korzystanie wód 
zgodnie art. 132 winien zawierać: 
1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby oraz adresu, 
2) wyszczególnienie: 
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 
b) rodzaju urządzeń pomiarowych, 
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z 
wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obowiązków podaniem siedzib obowiązków 
adresów ich właścicieli 
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 
3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 
4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe lub podziemne, 
6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak 
również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. 
Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód, 
ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych winien zawierać: 
1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania, 
2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, 
3) określenie zakresu i częstotliwości wykonania analiz odprowadzanych ścieków oraz wód 
podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, 
4) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków, 
5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia ścieków, 
6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 
 
1.4. Materiały wyjściowe 
- Ustawa z dnia 18.07.2001 "Prawo wodne" (z późniejszymi zmianami) .  
  (Dz.U.nr115.poz.1229;zm.Dz.U. nr 154. poz.1803 z 2002r , nr 113, poz.984, nr 130,poz.1112,nr 233,   
poz.1957 i nr 238, poz.2022, 2003r, nr 717, nr 165 poz.1592, nr 190, poz.1865, nr 228, poz. 2259, z  
2004r Dz.U. nr 92, poz. 880, Dz.U. nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1206, Dz.U.nr 273 poz.2703, z 2005r  
nr 85, poz. 729, z 2006r Dz.U. nr 130, poz. 1087). 
-  Ustawa z 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych , z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.”Prawo ochrony środowiska” ( z późniejszymi zmianami )  



  (Dz.U. Nr 62,poz.627 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 lipca 2006 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 ), 
- Polska Norma PN-S-02204 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” 
- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod budowę sięgacza ulicy 
  Lekarskiej we Wrocławiu przebudowę drogi  opracowana przez UGPiOŚ Wojciech Zawiślak Wrocław 
- Pismo otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia  
   nr WSR.E.AK.7682/3688/72/09  z dnia 27.07.2009 dot. odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu  
   o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na „Budowie sięgacza  ulicy Lekarskiej  
   związanej z realizacją inwestycji obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia” 
- Wypisy i wyrys z rejestru gruntu dla Obrębu Poświętne  
- PT sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu realizowany przez firmę Biprogeo Projekt Sp z o.o. ul. 
Bukowskiego 2 ,52-418 Wrocław. 
-  Pismo Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DMK-5-5000/5120/09 z dnia 02.09.2009, 
dotyczące zgody na wprowadzenie wód opadowych z projektowanego odcinka sięgacza ulicy Lekarskiej 
do zarurowanego odcinka rowu N.2.3A  
 
2.0.    Charakterystyka terenu objętego opracowaniem. 
2.1.  Położenie , użytkowanie terenu. 
Ulica Lekarska znajduje się w dzielnicy Poświętne we Wrocławiu, stanowi lokalny ciąg komunikacyjny 
biegnący od ulicy Żmigrodzkiej w kierunku południowo – wschodnim. Ulica Lekarska położona jest na 
działce nr 4 , stanowiącej własność Gminy Miejskiej we Wrocławiu, administrowaną przez Zarząd Dróg 
i Utrzymania Miasta we Wrocławiu . Projektowany sięgacz ulicy Lekarskiej stanowi dojazd do 
istniejącego toru kolarskiego oraz stacji redukcyjnej gazu. Sięgacz projektowany jest na działkach nr 
7/3, 7/12, 7/10, 7/14 stanowiących własność Gminy Miejskiej Wrocław oraz na działce 11/4 będącej 
także własnością Gminy Wrocław w Zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu – 
ul.Paderewskiego 35. 
Projektowany sięgacz ul.Lekarskiej ma nawierzchnie bitumiczną. Wody opadowe z terenu 
projektowanego sięgacza odbierane są przez studzienki ściekowe uliczne , skąd poprzez projektowaną 
kanalizacje deszczową są odprowadzane do zarurowanego odcinka rowu N.2.3A o średnicy 300mm, 
zlokalizowanego na działce nr 4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej we Wrocławiu, 
administrowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu . Zlewnią rowu jest północna 
część ulicy Lekarskiej wraz z terenem przyległym na odcinku pomiędzy ulicą Żmigrodzką, a studnią 
stanowiącą miejsce włączenia kanalizacji deszczowej odwadniającej sięgacz ulicy Lekarskiej. Istniejąca 
część otwarta rowu N.2.3A zlokalizowana jest na działkach nr 4 i 8 , właścicielem obu tych działek jest 
Gminy Miejskiej we Wrocławiu , działka nr 4 administrowana jest  przez Zarząd Dróg i Utrzymania 
Miasta we Wrocławiu.   
Administrujący rowem N.2.3A Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu pismem nr DMK-5-
5000/5120/09 z dnia 02.09.2009 ,zezwolił na wprowadzenie do rowu wód opadowych z terenu sięgacza 
ulicy Lekarskiej. 
 
2.2. Budowa geologiczna. 
Miarodajnymi otworami geologicznymi do rozpoznania podłoże geologicznego w rejonie 
projektowanego rowu są otwory 1,2,3. W otworach nr 1 i 2 do głębokości 0,35-0,5 zalega gleba, pod 
którą do głębokości 0,8-1,1 znajduje się warstwa piasku średniego  o miąższości 0,4-1,75. Kolejną 
warstwę stanowi piasek występujący do głębokości pylasty 1,2-1,7 ppt. Do głębokości -2,5ppt , a więc 
do poziomu posadowienia kanałów w rejonie otworów nr 1 i 2 występuje piasek gliniasty, przechodzący 
w glinę piaszczystą. Z kolei w rejonie otworu nr 3 pod wierzchnią warstwą nasypu niekontrolowanego  
o miąższości 0,35m , do głębokości – 1ppt zalega piasek pylasty, pod którym do poziomu 3,0m  ppt 
nawiercono piasek średni. 
 
2.3.   Warunki hydrogeologiczne 
Na podstawie przeprowadzonych w czasie badań terenowych, w dniu 08.09.2009 r., obserwacji 
stwierdzono występowanie dwóch poziomów wody gruntowej. Pierwszy poziom wody gruntowej, 
stwierdzony we wszystkich otworach na głębokości 0,8 – 1,50 m p.p.t. (co odpowiada rzędnej terenu 



115,44 m n.p.m.) charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem. Warstwę wodonośną budują osady 
piaszczyste: piaski średnie i piaski pylaste. Drugi poziom wody gruntowej nawiercono w otworze nr 1 
na głębokości 2,7 m p.p.t o charakterze napiętym, ustabilizowany na rzędnej 115,44 m n.p.m. Warstwę 
wodonośną budują piaski średnie. Stwierdzony w dniu badań poziom wody należy uznać za średni. 
Dopuszcza się możliwość wahania poziomu wody w amplitudzie ok. 0,50 m. 
 
Wyznaczony na podstawie wzoru amerykańskiego, k = 0,36 x d20 2,3 [cm/s], współczynnik 
wodoprzepuszczalności dla piasków średnich wynosi 0,005 do 0,007[cm/s], a dla piasków pylastych 
wynosi 0,003 [cm/s]. Wartości współczynnika filtracji wahają się od 0,003-0,007 cm/s 
 
3.0. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 
Celem korzystania z wód jest wykonanie wylotu do zarurowanego odcinka rowu nr N.2.3A związane z 
budową kanalizacji deszczowej z rur z PP o średnicach d160-400mm dla potrzeb odwodnienia jezdni 
projektowanego sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu  
Przed wprowadzeniem do rowu ścieki deszczowe planuje się oczyścić z zawiesiny mineralnej na 
osadniku piasku oraz na studzienkach osadczych wpustów ulicznych   
 
4.0  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 
 
4.1. Ilość wód wprowadzanych do kanalizacji.  
Ilości miarodajnego spływu ścieków opadowych z powierzchni utwardzonej.  
Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne: 

Q = F * ϕ * ψ * q 
gdzie: 

Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ ścieków opadowych [dm3/s]; 
ϕ - współczynnik spływu [liczba oderwana ≤ 1]; 
ψ - współczynnik opóźnienia [liczba oderwana ≤ 1]; 
q - natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]; wyznaczone z zależności: 
 

                             q = 470 * c0,333  * t-0,67 
w której: 

c – okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia [lata] 
t – czas trwania deszczu [min] 

 przy założonych wielkościach zmiennych na poziomie: c = 5 (p=20%);  t = 15 min.; natężenie deszczu 
miarodajnego kształtować się będzie na poziomie:  q = 130 dm3/s*ha 
 
Zlewnia  - rów 
Obliczenia dotyczące zlewni rowu przytoczono na podstawie dokumentacji - PT sięgacza ulicy 
Lekarskiej we Wrocławiu realizowany przez firmę Biprogeo Projekt Sp z o.o. ul. Bukowskiego 2 ,52-
418 Wrocław. 
 
Zlewnia 
Przy obliczeniu ilości ścieków opadowych przyjęto następujące założenia : 
• spływ wody deszczowej nastąpi z powierzchni jezdni asfaltowej sięgacza do kanalizacji deszczowej 
      powierzchnia spływu; 
 F1 =  1626 m2  
• uśredniony współczynnik spływu powierzchniowego : 
      φ1 = 0,85 
• spływ powierzchniowy dla deszczu trwającego 15 min i częstości opadu n = 1 przyjęto według 

zaleceń  producentów separatorów wysokości : 

  q = 130 l/s ha = 0,013l/s m2  
 
Obliczony spływ miarodajny  z drogi wyniesie : 
Q =  F x φ x  q    / l/s /  
Q = ( 1626 x 0,85) x  0,013 = 18 l/s 
 



W uzgodnieniu Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu pismem nr DMK-5-5000/5120/09 z dnia 
02.09.2009  ,zezwolono na wprowadzenie do rowu N.2.3A wód opadowych w ilości 10l/s . Pozostała 
część wód opadowych z terenu sięgacza ulicy Lekarskiej retencjonowana będzie w kanałach o 
zwiększonym przekroju.  
Obliczenie pojemności zbiornika przedstawiono w tabeli poniżej  

ZBIORNIK RETENCYJNY -WG ANNENA LONDONGA 
wsp opóźnienia zbiornika 0,56 
czas przepływu - [min] 0 
współczynnik retencji WR [s] 700 
Dopływ do zbiornika [l/s] 18 
Odpływ ze zbiornika [l/s] 10 
Wymagana pojemność zbiornika Vr [m3] 13 
Czas opróżniania zbiornika topr [h] 0,35 
Głębokość zbiornika [m] 0,7 
Pole podstawy [m2] 0,38 
Długość zbiornika [m] 33 
POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW [m3] 
Przyjęto zbiornik o średnicy wewn. D196 - kanał z PP średnicy 
d200 ,  L=50m 2 

Przyjęto zbiornik o średnicy wewn. D295  - kanał z PP średnicy 
d300,  L=121m 8 

Przyjęto zbiornik o średnicy wewn. D392  - kanał z PP średnicy 
d400,  L=40m 5 

SUMA [m3] 15 
ORAZ POZOSTAŁA POJEMNO ŚĆ UKŁADU 

Przed wylotem do zarurowanego odcinka rowu N.2.3A przewiduje się montaż w studni na kanalizacji 
deszczowej regulatora przepływu , ograniczającego spływ z kanalizacji odwadniającej sięgacz ulicy 
Lekarskiej do wartości 10 l/s 
 
Spływ miarodajny Q = 10 l/s  
 
Zlewnia przyległego terenu  
Przy obliczeniu ścieków opadowych przyjęto następujące założenia : 

  •     spływ wody deszczowej nastąpi z powierzchni niezabudowanej sąsiadującej z proj.  
rowem 

     • powierzchnia spływu; 
 F1 =  862 m2 północna część jezdni ulicy Lekarskiej 

F2 =  3538 m2 teren 
     • uśredniony współczynnik spływu powierzchniowego : 
      Φ1 = 0,85 

Φ2 = 0,10 
    •       spływ powierzchniowy dla deszczu trwającego 15 min i częstości opadu n = 1 przyjęto w  

wysokości q = 130 l/s ha = 0,013 l/s m2 
 
Obliczony spływ miarodajny  wyniesie : 
Q =  F x φ x  q   / l/s /  
Q =  (862 x 0,85 x  0,013) +  (4432 x 0,1 x  0,013)  = 14.12 l/s 
 
Opad deszczu do rowu: 
Przy obliczeniu ilości ścieków opadowych przyjęto następujące założenia : 

  •     opad na powierzchnię rowu 
 F1 = 390 m2  894 
     • opad roczny : 
      H= 650mm/ rok = 0,002m/dzień 
 
 



Obliczony spływ miarodajny  wyniesie : 
Q =  F x H  / m3/dzień  /  
Q =  894 x 0,002 = 1.78 m3/dzień  = 0,074 m3/h = 0,02 l/s 
 
Sumaryczny spływ miarodajny z całego terenu zlewni do rowu wyniesie  
Qs = 10 l/s + 14,12 l/s + 0,02 l/s = 24,14 l/s  
 
4.2 Jakość odprowadzanych wód opadowych.  
 
4.2.1 Wymagania w stosunku do ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych 
Odprowadzane do wód powierzchniowych ścieki muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 
lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz. 1803] oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r, 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]. W akcie wykonawczym określono dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód i ziemi, a także podano 
ogólne wymagania dotyczące odprowadzanych ścieków. Ścieki wprowadzane do wód nie powinny 
wywoływać w nich takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby 
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich 
wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód 
regionu wodnego. Ogólne wymagania dotyczące odprowadzania ścieków do śródlądowych wód 
powierzchniowych stanowią, że ścieki nie mogą: 
• powodować formowania się w tych wodach osadów i piany, zmian naturalnej mętności barwy i 

zapachu ani zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wód, 
• zawierać odpadów stałych i ciał pływających, węglowodorów chlorowanych, substancji 

promieniotwórczych w ilościach większych od ustalonych odrębnymi przepisami oraz patogennych 
drobnoustrojów pochodzących z obiektów, których leczeni są chorzy na choroby zakaźne lub 
przebywają rekonwalescenci po tych chorobach. 
 

4.2.2  Stan fizyko-chemiczny ścieków opadowych 
Ścieki opadowe trafiające do kanalizacji deszczowej mogą zawierać różnego rodzaju 
zanieczyszczenia, takie jak: 

• aerozole i zanieczyszczenia absorbowane przez wody opadowe z powietrza atmosferycznego, 
• zanieczyszczenia stałe w postaci piasku, gleby, liści i ulicznych śmieci, 
• zanieczyszczenia, których źródłem jest transport samochodowy (węglowodory), 
• środki używane do walki z gołoledzią (chlorki). 

Ścieki opadowe spływające z terenów zurbanizowanych charakteryzują się stosunkowo dużą 
zawartością zawiesin i wartością ChZT, mniejszą BZT5. Mogą również wykazywać 
obecność związków azotu, fosforu, olejów, tłuszczów i metali ciężkich, zwłaszcza ołowiu. 
Ze względu na to, że na terenie przyległym do sięgacza ulicy Lekarskiej oraz na samym sięgaczu  nie 
będzie prowadzona uciążliwa dla środowiska działalność gospodarcza oraz, że po terenie sięgacza 
odbywać się będzie ruch samochodowy o niewielkim natężeniu, wobec tego ścieki opadowe nie będą 
wykazywać przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń. W takiej sytuacji nie przewiduje się 
instalowania urządzeń chroniących wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami 
jak separatory ropopochodnych. Odprowadzane z terenu sięgacza ulicy Lekarskiej wody opadowe w 
zakresie podstawowych wskaźników, jakimi określa się jakość odprowadzanych ścieków do wód 
powierzchniowych będą spełniać następujące wymagania: 

• zawiesiny ogólne < 100 mg/m3, 
• węglowodory ropopochodne < 15 mg/m3. 

 
Projektowany sięgacz ulicy Lekarskiej we Wrocławiu jest drogą lokalną. Projektowana nawierzchnia 
jezdni z betonu asfaltowego.  
 
W celu dodatkowego zabezpieczenia odbiornika przed zamuleniem ze strony kanalizacji deszczowej 
oraz ewentualnym pojawieniem się substancji ropopochodnych zaprojektowano  I stopniowy układ 



oczyszczenia ścieków deszczowych składający się z urządzeń oczyszczających wody opadowe z 
zawiesiny ogólnej na : 

� koszach i osadnikach studzienek ściekowych ulicznych 
� osadniku piasku typu O/S 1200 

W celu wyłapana ewentualnych substancji ropopochodnych , w osadniku O/S 1200 stosować w trakcie 
eksploatacji poduszki z włókniny sorpcyjnej z atestem akumulujące substancje ropopochodne typu 
PETROSORB – dostawcy np.:Sintac Polska. 
 
4.3 Odbiornik wód opadowych. 
Odbiornikiem  oczyszczonych z zawiesiny mineralnej ścieków deszczowych i roztopowych będzie 
istniejący, zarurowany odcinek rowu N.2.3A 
 
Rów N.2.3A – stan istniejący 
Obecnie istniejący rów odbiera wody opadowe z części ulicy Lekarskiej na odcinku od ulicy 
Żmigrodzkiej do projektowanego miejsca włączenia kanalizacji deszczowej, odwadniającej 
projektowany sięgacz oraz z terenu przyległego położonego w wąskim pasie , na północny wschód od 
niego, co wynika z istniejących rzędnych wysokościowych 
 
Charakterystyczne parametry rowu – stan istniejący : 

• Średnia głębokość rowu otwartego 1,0-1,1m 
• Średnia szerokość przy koronie skarpy dla odcinka otwartego – 3m 
• Średnia szerokość przy dnie rowu  dla odcinka otwartego – 0.5-0,6m 
• Średnica zarurowania – 300mm 
• Pojemność czynna części otwartej 
• Długość części otwartej 283m 
• Objętość części otwartej do korony rowu– 495 m3 
• Max przepustowość części zarurowanej dla spadku minimalnego 0,03% - 56 l/s przy 

wypełnieniu rzędu 80% - odczytano na bazie krzywych sprawności oraz nomogramów dla rur 
betonowych 

 
Istniejący rów ma spadek w kierunku zarurowanego odcinka. 
 
Ilość odprowadzanej wody  do rowu N.2.3A: 

� projektowana  kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z projektowanego sięgacza ulicy 
Lekarskiej , Q= 10 l/s   

� spływ wody deszczowej z terenu zlewni istniejącej , Q=14,12 l/s  
� Opad deszczu , Q=0,02 l/s  

Sumaryczna ilość wód deszczowych wprowadzonej  do rowu otwartego wyniesie: 
Q = 10+ 14,12+ 0,02 =  24.14 l/s < 56 l/s 

 
Dyspozycyjna przepustowość odcinka zarurowanego gwarantuje odebranie wód deszczowych z 
powierzchni jezdni oraz przyległej zlewni przy deszczu nawalnym trwającym o natężeniu 130 l/s x ha i 
czasie trwania 5min,  z zapasem rzędu >100% 
 
Wniosek 
Przepustowość zarurowanego odcinka rowu N.2.3A jest wystarczająca do przejęcia zakładanej ilości 
wód opadowych 
 
5.0. Opis instalacji i urządzeń służących do zebrania , transportu ,  
            oczyszczenia i odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 
5.1. Oczyszczenie wód opadowych.     
Zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych z 
nawierzchni jezdni sięgacza ulicy Lekarskiej projektowanego na działkach nr 7/3, 7/12, 7/10, 7/14 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Wrocław oraz na działce 11/4 będącej także własnością Gminy 
Wrocław w Zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu – ul.Paderewskiego 35 
 



Woda deszczowa spływająca ze szczelnej nawierzchni asfaltobetonowej zostanie odprowadzona do 
projektowanej kanalizacji deszczowej d150/400 ,skąd odprowadzona zostanie do istniejącego , 
zarurowanego odcinka  rowu N.2.3A. Wylot kanalizacji jest zlokalizowany w studni betonowej d1000 
zaprojektowanej na rowie. Ilość dopływających do rowu wód opadowych z terenu sięgacza ulicy 
Lekarskiej wynosi 10 l/s.  
Przed wprowadzeniem do rowu  ścieki deszczowe będą oczyszczone z zawiesiny mineralnej na 
osadniku piasku oraz w koszach i osadnikach studzienek ściekowych ulicznych. Substancje 
ropopochodne będą wyłapywane na poduszkach sorpcyjnych typu Petrosorb umieszczonych w osadniku 
piasku. 
Studzienki ściekowe to betonowe budowle wykonane z kręgów o średnicy 0,5m .Będą one wyposażone 
w aluminiowy kosz oraz osadnik do przechwytywania  zanieczyszczeń mineralnych. 
Osadnik piasku – to betonowa szczelna studnia o średnicy  1,20m i pojemności czynnej  1,0 m3 , na  
dnie której będą gromadziły się zanieczyszczenia mineralne.  
Poduszki sorpcyjne – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową, chłonącą 17,5 kg oleju 
napędowego na 1 kg waty 

Warunkiem efektywnej pracy studzienek ściekowych ulicznych oraz osadnika piasku jest właściwa 
eksploatacja. Kontrola i czyszczenie tych urządzeń  powinny odbywać się w sposób regularny. Usunięte 
z części osadczych studzienek ściekowych ulicznych oraz z osadnika piasku zanieczyszczenia, jak 
również nasączone poduszki sorpcyjne należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi właściwego 
Wydziału Ochrony Środowiska 

Częstość usuwania zgromadzonych  zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych  
Obserwacje urządzeń , prowadzone w pierwszym roku eksploatacji pozwolą na określenie właściwego 
harmonogramu ich konserwacji. 
 
5.2. Jakość odprowadzanych wód opadowych.   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. Nr 137, poz.984) 
wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
wprowadzone do wód lub do ziemi: 
- w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 
100mg/l , a węglowodorów  ropopochodnych – nie większa niż 15mg/l. 
 
Ze względu na to, że na terenie przyległym do sięgacza ulicy Lekarskiej oraz na samym sięgaczu  nie 
będzie prowadzona uciążliwa dla środowiska działalność gospodarcza oraz, że po terenie sięgacza 
odbywać się będzie ruch samochodowy o niewielkim natężeniu, wobec tego ścieki opadowe nie będą 
wykazywać przekroczonych wskaźników zanieczyszczeń. W takiej sytuacji nie przewiduje się 
instalowania urządzeń chroniących wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami (separatory, 
osadniki). 
 
Zaproponowany celem dodatkowej ochrony odbiornika przed zamuleniem układ oczyszczenia ścieków 
deszczowych z zawiesiny ogólnej w osadniku  piasku , wg producenta osadnika firmy Ekol-Unicon  
gwarantuje skuteczność oczyszczenia rzędu 90%.  
W celu wyłapana ewentualnych substancji ropopochodnych , w osadniku O/S 1200 stosować w trakcie 
eksploatacji poduszki z włókniny sorpcyjnej z atestem akumulujące substancje ropopochodne typu 
PETROSORB – dostawcy np.:Sintac Polska. 
Skuteczność działania tych urządzeń spełni wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006r czyli; zapewni  zawartość w ściekach deszczowych : 

• zawiesin ogólnych nie więcej  niż 100mg/l ,  
• węglowodorów ropopochodnych  nie więcej niż 15mg/l. 

 
5.3. Wylot oczyszczonych ścieków opadowych do odbiornika. 
Ścieki z projektowanego odwodnienia drogi zostaną wprowadzone do zbiornika wylotem wykonanym w 
projektowanej na zarurowanym odcinku rowu N.2.3A studni betonowej d1000, zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia, określonymi w  piśmie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DMK-5-
5000/5120/09 z dnia 02.09.2009 



 
Szczegóły konstrukcyjne w części rysunkowej. 
 
6.0. Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków wodnych . 
Nie przewiduje się żadnych urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych.  
 
7.0. Proponowany  zakres i częstość wykonania analiz odprowadzanych ścieków 
Zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 24 lipca 2006,oceny jakości  wód 
opadowych dokonuje się na podstawie przeprowadzanych przez właściciela , co najmniej 2 razy do 
roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających , a czynności z nią związane odnotowane 
w zeszycie eksploatacji. 
• analiza oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika, które winny obejmować 

oznaczenie takich wskaźników jak:  
- zawiesina ogólna  
- węglowodory ropopochodne 

Proponuje się następujące częstotliwości badań w/w wskaźników:  
• co 6 miesięcy w systemie wiosna - jesień. 
Miejscem poboru winien  być wylot kanalizacji deszczowej do rowu – studnia betonowa d1000mm. 
 
8.0. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego 
 oddziaływania przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych. 
Prawidłowa eksploatacja kanalizacji deszczowej , węzła podczyszczania wód deszczowych oraz wylotu 
nie spowoduje szkodliwego oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie . 
Jakość ścieków opadowych oraz roztopowych będzie spełniała wymogi Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska, z dnia  28 lipca 2006 (Dz.U. nr 137, poz.894) . 
Podczyszczone ścieki opadowe odprowadzane do odbiornika nie będą stanowiły zagrożenia dla 
środowiska oraz nie wywołają żadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które 
wpłynęłyby na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. 
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANYCH  Z INWESTYCJĄ 

LP 
Nr 

działki 
Właściciel 

Arkusz 
Mapy 

Obręb 

1 .7/16 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
2 .7/7 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 

3 4 
Gmina Miejska Wrocław , zarządca Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.Długa 
49 Wrocław 7  Poświętne 

4 8 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 8 Poświętne 
5 .7/14 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
6 .27/3 Konwent oo.Bonifratrów we Wrocławiu ul.Traugutta 57-59 Wrocław 7 Poświętne 
7 .7/15 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 

8 .7/12 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 
7 Poświętne 

9 .7/3 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 
7 Poświętne 

10 .7/11 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
11 .7/10 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
12 26 Skarb Państwa, Prezydent Wrocławia Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
13 .18/6 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 
14 .18/5 Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 7 Poświętne 

15 .11/4 
Gmina Miejska Wrocław , zarządca Młodzieżowe Centrum Sportu 
ul.Paderewskiego 35 Wrocław 7 Poświętne 

 
 



 
 
9.0. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich. 
Woda deszczowa po oczyszczeniu wprowadzona będzie do istniejącego zarurowanego odcinka rowu 
N.2.3A ,położonego na działce drogowej nr 4 , stanowiącej własność Gminy Miejskiej we Wrocławiu, 
administrowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 
 
Zgodę na wprowadzenie wód opadowych do rowu nr N.2.3A wyraził Zarząd Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu pismem nr DMK-5-5000/5120/09 z dnia 02.09.2009 
 
Prawidłowa eksploatacja urządzeń będzie obowiązkiem Inwestora 
         
10.0     Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe lub podziemne. 
Wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych z sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu do 
zarurowanego odcinka rowu N.2.3A , przy zachowanych parametrach jakościowych wody oraz 
systematycznie prowadzonych pracach konserwacyjnych nie wpłynie negatywnie na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych.  
 
11.0 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki 
korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. 

Inwestycja polegająca na budowie sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu ułatwi znacząco dojazd do 
istniejącego toru kolarskiego oraz stacji redukcyjnej gazu , jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo 
dojazdu .Prawidłowe odwodnienie pasa jezdnego jest także gwarantem bezpieczeństwa ruchu. 
Inwestycja oraz właściwa  jej eksploatacja nie przyczyni się do pogorszenia się jakości wód gruntowych 
w tym rejonie.   
Planowane przeglądy urządzeń wykluczają możliwość ich awaryjności. 
 
12.0      Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody , występujących w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych. 
Na terenie obejmującym opracowanie brak jest form ochrony przyrody utworzonych i ustanowionych na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 
13.0   Opis zadania inwestycyjnego w języku nietechnicznym. 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. planuje budowę sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu 
stanowiącego dojazd do istniejącego toru kolarskiego oraz stacji redukcyjnej gazu . Inwestycja będzie 
realizowana oparciu o przepisy  Ustawy z 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , z późniejszymi zmianami, w ramach realizacji 
inwestycji budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia” 
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu nowej drogi o nawierzchni utwardzonej , asfaltowej  
wraz z jej odwodnieniem . Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe i 
roztopowe przewodami d160/400mm z PP , do istniejącego, zarurowanego odcinka rowu N.2.3A, 
zlokalizowanego na działce drogowej nr 4, stanowiącej własność Gminy Miejskiej we Wrocławiu, 
administrowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zgodę na wprowadzenie wód opadowych do 
rowu nr N.2.3A wyraził Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu pismem nr DMK-5-5000/5120/09 z 
dnia 02.09.2009Po wykonaniu inwestycji woda deszczowa i roztopowa będzie spływała z jezdni do 
kanalizacji deszczowej, którą ścieki deszczowe odprowadzone zostaną do projektowanego osadnika 
piasku , gdzie nastąpi  wytrącenie zanieczyszczeń mineralnych i ewentualna akumulacja substancji 
ropopochodnych na poduszkach typu PETROSORB . Przed osadnikiem przewiduje się montaż 
regulatora przepływu , ograniczającego spływ wód opadowych do 10l/s 
Po wytrąceniu tych zanieczyszczeń ścieki dostaną się do istniejącego, zarurowanego odcinka  rowu 
N.2.3A. 



Załączone obliczenia hydrologiczne wykazały, że ilość wody deszczowej doprowadzonej rurociągiem 
kanalizacji deszczowej nie wpłynie negatywnie na stan środowiska terenu przyległego oraz na jego 
bezpieczeństwo. 
Stąd też wystąpienie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia z 
wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych oraz 
wykonanie wylotu do zarurowanego odcinka rowu nr N.2.3A dla opracowywanego projektu 
odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni sięgacza ulicy Lekarskiej we Wrocławiu 
 
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o przepisy  Ustawy z 10 kwietnia 2003 o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , z późniejszymi 
zmianami 
 
14.0   Proponowany zakres udzielenia pozwolenia wodno-prawnego. 
Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: 
na odprowadzenie wód opadowych oraz wykonanie wylotu do zarurowanego odcinka rowu nr N.2.3A 
dla opracowywanego projektu odprowadzenia wód opadowych z projektowanej nawierzchni sięgacza 
ulicy Lekarskiej we Wrocławiu 
 
w ilości : Q max = 10  l/s 
 
 
o składzie: 
- zawiesina ogólna    do 100 mg /l 
- substancje ropopochodne     do 15 mg/l 
 
Próby do kontroli jakości wody proponuje się pobierać na wylocie kanalizacji deszczowej. 
Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia  na budowę wylotu kanalizacyjnego  
do   15 wrzesień  2019 roku. 
 
Wykaz zainteresowanych stron: 
-  Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław 
-  Urząd Miejski Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Michalczyka 23 53-633 Wrocław 
-  Gmina Miejska Wrocław, Prezydent Wrocławia , Wrocław ul.Sukiennice 9 
-  Młodzieżowe Centrum Sportu ul.Paderewskiego 35 Wrocław  
-  Konwent oo.Bonifratrów we Wrocławiu ul.Traugutta 57-59 Wrocław 
-  Zarząd Zieleni Miejskiej ul.Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław 
-  Biprogeo Projekt Sp z o.o. ul. Bukowskiego 2 ,52-418 Wrocław. 
        
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI   
 

 - wypisy i wyrys z rejestru gruntów 
 - upoważnienie od inwestora 
 - pismo Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DMK-5-5000/5120/09 z dnia 02.09.2009  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 
 

1. Mapa poglądowa 
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa rozwiązań projektowych w skali 1: 500  
3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej w skali 1: 100/500 
4. Schemat urządzeń podczyszczających 
5. Studnia na zarurowanym rowie 

 
 


