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1 WSTĘP 

1.1 Podstawa formalno-prawna  

Opracowanie niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczy zadania – „Budowa gazociągu  

DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice”. 

Inwestorem gazociągu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 

02-337 Warszawa. 

Projektantem zadania jest OTS-IP Sp. z o.o., ul. Lea 112, 30-133 Kraków. 

Wykonawcą raportu (na zlecenie OTS-IP Sp. z o.o. w Krakowie) jest ARCADIS Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 

142B, 02-305 Warszawa. 

Opracowanie charakteryzuje przedsięwzięcie, które polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego 

ciśnienia 8,4 MPa, o średnicy nominalnej DN 1000, relacji Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn - Leśniewice 

i długości łącznej około 54,1 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym z kablem 

światłowodowym. 

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny 

z drugim priorytetem strategicznym SRK: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim 

celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: „Zapewnienie 

długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie 

energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii”. Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na 

osiągnięcie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów 

przesyłowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami), dla przedmiotowej inwestycji koniecznie jest uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71, ust. 2, pkt 1 oraz art. 72, ust. 1. pkt 15). Zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) decyzja powyższa będzie załącznikiem 

do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko: „instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, 

w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1203), niebędących produktami spożywczymi, w tym gazu, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 

800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy 

czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących 

instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§2, 

ust. 1, pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 71). 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku… (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami) organem właściwym do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska. Z uwagi na fakt, że projektowany gazociąg obejmuje obszar dwóch województw, a w największej 

części będzie położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, organem właściwym do wydania ww. 
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decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (zgodnie z art. 75 ust. 5 ww. ustawy), 

w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Planowane przedsięwzięcie - gazociąg DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice– 

zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zmianami) jest inwestycją celu publicznego.  

1.2 Obowiązujące akty prawne 

Niniejszy Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykonany został w zakresie 

wymienionym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami), zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

Dyrektywy 

• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG. 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

• Dyrektywa Parlamentu Eropejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (uchylająca Dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków). 

• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 

• Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 2006/105/WE. 

• Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i kontroli (IPPC). 

• Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 

oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko. 

• Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. – o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 

gazu ziemnego w Świnoujściu, zwaną „Specustawą" (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 799 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 954 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 09.04.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2126 

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) 
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• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1945) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., 

poz. 2067) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1454), 

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 

z późn. zm.) 

Rozporządzenia, obwieszczenia i inne 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2106 poz. 85), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

(Dz. U. 2016, poz. 1187). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 70).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 , poz. 1395). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1998 

r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

(Dz.U. 2014, poz. 1169). 

• Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U.2014, poz. 1348). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz.U. 2014 poz. 1409). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów 

rezerwatów przyrody (Dz.U. nr 60 poz. 533). 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
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kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1713, 

z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012, poz. 1034). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, 

poz. 2202 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1853), 

zmiana - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniejące rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017r., 

poz. 282). 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 

grudnia 2008 roku). 

Inne  

• Polskie Normy dotyczące akustyki budowlanej i metod pomiaru. 

• Polskie Normy, normy międzynarodowe i wytyczne, standardy techniczne Izby Gospodarczej 

Gazownictwa oraz wymagania, wytyczne, warunki techniczne i procedury GAZ-SYSTEM S. A. 
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1.3 Cel opracowania  

Celem niniejszego „Raportu o oddziaływaniu na środowisko …” jest identyfikacja warunków środowiskowych 

i sposobu użytkowania terenów w rejonie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jego obsługi oraz określenie jego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, dobra materialne 

i ludzi przy zakładanych przez Inwestora rozwiązaniach organizacyjno-przestrzennych, technicznych 

i technologicznych, a tym samym dostarczenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy informacji, niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

1.4 Zastosowane metody prognozowania i przyjęte założenia 

W niniejszym opracowaniu m.in.: 

• scharakteryzowano planowane przedsięwzięcie, 

• określono sposób korzystania ze środowiska, 

• oceniono wpływ przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska: faunę, florę i grzyby, 

krajobraz, wody, grunty, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, a także na środowisko kulturowe, 

dobra materialne i ludzi, wynikający z wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji substancji, 

• dokonano analizy potrzeby wprowadzenia ewentualnych środków łagodzenia oddziaływań, 

• sformułowano wnioski i zalecenia dla kolejnych faz projektu (jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji). 

Z uwagi na planowany długi czas użytkowania gazociągu (ok. 50 lat), oddziaływania związane z etapem 

likwidacji przedsięwzięcia potraktowano z mniejszą szczegółowością, przyjmując w wielu przypadkach 

analogię charakteru i skali oddziaływań do etapu realizacji. 

Zagadnienia przedstawiono w formie opisowej i graficznej. 

Przyjęte w niniejszym Raporcie metody prognozowania polegały na analizie możliwego wpływu omawianego 

przedsięwzięcia na otoczenie, na podstawie aktualnej oceny stanu środowiska przyrodniczego i jego funkcji 

w analizowanym rejonie, z uwzględnieniem położenia analizowanego przedsięwzięcia oraz występujących 

wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. 

Oceny oddziaływania na środowisko dokonano w odniesieniu do zakładanych przez Inwestora rozwiązaniach 

organizacyjno-przestrzennych, technicznych i technologicznych. Analizy przeprowadzono dla wskazanych 

przez Zamawiającego i Projektanta wariantów trasy. 

Na obecnym etapie projektowania przyjęto, że pas terenu lokalizacji gazociągu – obszar objęty decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach - wynosił będzie ok. 100 m. Szerokość powyższa uwzględnia 

zarówno pas terenu niezbędny do zajęcia na czas budowy gazociągu i do zaprojektowania inwestycji liniowej. 

Zakres przestrzenny analiz na potrzeby niniejszego raportu obejmował korytarz lokalizacji gazociągu 

o szerokości ok. 500 m, tj. po 250 m od jego osi. Jako pas kolizji przyjęto pas o szerokości 38 m na terenach 

rolnych i 30 m na terenach leśnych, odpowiadający szerokości standardowego pasa montażowego dla 

przedmiotowego gazociągu. 

Podstawą analizy były istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe, dotyczące stanu środowiska i potencjalnych 

uciążliwości, obserwacje przeprowadzone podczas wizji terenowych, posiadane materiały dotyczące 

planowanego przedsięwzięcia oraz materiały wymienione w rozdz. 1.5. 

1.5 Wykorzystane materiały 

Przy opracowywaniu niniejszego raportu wykorzystano następujące materiały: 
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➢ w zakresie geologii, hydrogeologii, hydrografii i geomorfologii: 

1) Atlas Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:200 000, PIG, 2005  

2) Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia, praca zbiorowa, IG, 1984  

3) Budowa geologiczna Polski - Stratygrafia, praca zbiorowa, IG, 1984  

4) Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wydawnictwa Naukowe PWN Warszawa, 2000 

5) Physico-geographical mesoregions of poland: verification and adjustment of boundaries on the basis 

of contemporary spatial data, J. Solon i inni, Geographia Polonica 2018, Volume 91, Issue 2, pp. 143-

170 

6) Hydrogeologia regionalna Polski t. I, PIG 2007 

7) Mapa glebowo - rolnicza trasy planowanego gazociągu Gustorzyn - Leśniewice, Państwowy Instytut 

Uprawy i Nawożenia Gleb, Puławy 

8) Mapa Waloryzacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, PIG, 2009 

9) Wstępna opinia geotechniczna dla projektu "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów Etap I 

Gustorzyn – Leśniewice", OTS–IP Sp. z o.o., 2019 

10) Szczegółowe Mapy Geologiczne Polski w skali 1: 50 000 wraz z objaśnieniami: ark. 441 – Brześć 

Kujawski, 442 - Włocławek, 480 – Lubień Kujawski i 481 – Gostynin 

11) Mapy Hydrogeologiczne Polski w skali 1:  50 000  wraz z objaśnieniami:  ark. 441  – Brześć Kujawski, 

442  - Włocławek, 480 – Lubień Kujawski i 481 – Gostynin 

➢ w zakresie uwarunkowań przyrodniczych: 

1) Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla zadania pn. „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 

MPa Gustorzyn-Wronów ETAP I Gustorzyn-Leśniewice”, Biuro Konserwacji Przyrody S.C., Szczecin, 

2019 r. 

2) Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczanie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 

– Poznań.  

3) Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J. 1973-2000: Chrząszcze –Coleoptera. Katalog Fauny 

Polski. Warszawa, XXIII, tomy 2-22. 

4) Buszko, J., Masłowski, J. 1993: Atlas motyli Polski. Warszawa. 

5) Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny 

dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ. 

6) Gierańczyk, W. Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju 

turystyki. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS, 13, 2013. 

7) Głowaciński, Z., Makomska-Juchniewicz, M., Połczyńska-Konior, G. 2002: Czerwona Lista Zwierząt 

Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 

8) Głowaciński, Z., Nowacki, J. 2004: Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce. NFOŚiGW. i IOP 

PAN. 

9) Herbich J. (red). 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. 

Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo 

Środowiska, Warszawa. Tom 1. 

10) Herbich J. (red). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 

– podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 2. 

11) Herbich J. (red). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradnik ochrony siedlisk 

i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 3. 

12) Herbich J. (red). 2004. Lasy i bory. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik 

metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 5.  

13) HEYER R. W, DONNELY M. A., MCDIARMID R. W., HAYEK L. – ANN C., FOSTER M. S. 1994. 

Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Amphibians. Smithsonin 

Instiution Press.  
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14) Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

15) Kepel A., Ciechanowski M., Jaros R. 2011. Wytyczne dotyczące oddziaływania elektrowni wiatrowych 

na nietoperze. GDOŚ. 

16) Klucze do Oznaczania Owadów Polski – seria Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 

17) Kołodziejczyk, A., Koperski, P. 2000: Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz 

podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW. Warszawa. 

18) Makomaska-Juchniewicz M., Baran P. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część 

trzecia. GIOŚ. 

19) Makomaska-Juchniewicz M., Baran P. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część 

trzecia. GIOŚ. 

20) Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnikiem do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

21) Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczną listą roślin naczyniowych Polski. 

Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera, PAN, Kraków. 

22) Mróz W. (red). 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I-III. GIOŚ, 

Warszawa. 

23) Perzanowska J. (red). 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny.  Część I-III. GIOŚ, 

Warszawa. 

24) Rechling, A., Malinowska, E. 2017. Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne 

przekształcenia. NFOŚ. 

25) Roge-Wiśniewska M. 2004. Wpływ gazociągów na środowisko przyrodnicze. Przykład gazociągu 

Jamał – Europa zachodnia. Prace i Studia Geograficzne. 34: 125-135. 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących  przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. 

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin. 

28) SDF Natura2000. 

29) Semlitsch S. 2003. Amphibian Conservation. Smithsonin Instiution Press. USA. 2003.  

30) Sikora A., Chylarecki P., Meissner W. Neubauer G. 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych 

w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ. 

31) Sudnik_Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red). 2004. Gatunki roślin. Poradnik ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. Tom 9. 

32) Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski. Multico. 

33) Wiktor, A. 2004: Ślimaki lądowe Polski. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn. 

34) WWF 2007. Zarządzanie obszarami Natura 2000. 

35) http://www.naszanatura2000.pl/ 

36) www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/ 

37) www.gostynin.lodz.lasy.gov.pl/ 

➢ w zakresie ochrony przed hałasem: 

1) Kryteria zdrowotne środowiska, t. 12 Hałas. PZWL, Warszawa 1988 

2) PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Cz. 1: Wielkości 

podstawowe i procedury oceny 

3) PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 

metoda obliczania 

➢ w zakresie klimatu i ochrony powietrza: 

1) Klimat Polski, Alojzy Woś PWN, 1999 
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2) M. Pidwirny: Moist Continental Mid-latitude Climates – D Climate Type, 2011 

3) Piąty Raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC 2013) 

➢ w zakresie zabytków: 

1) Gminne Ewidencje Zabytków 

2) Krajowa Ewidencja Zabytków Archeologicznych (Archeologiczne Zdjęcie Polski)  

3) Krajowa Ewidencja Zabytków  

4) Opinie Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków:  

− Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku, 

− Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku, 

5) Rejestr zabytków woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego 

6) Zasoby: 

− Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 

− Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu 

➢ w zakresie awarii gazociągów: 

1) 10th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group, March 2018 

2) Borysiewicz M., Potempski S. Ryzyko poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji 

niebezpiecznych - Metody oceny - CIOP-PIB, Warszawa 2002  

3) Cyzman W., Zatorska-Sadurska J. - Węglowodory w środowisku, Wybrane problemy ocen 

oddziaływania gazociągów na środowisko - Problemy Ocen Środowiskowych nr 3 (6) 1999, 

Ekokonsult, Gdańsk 1999 

4) Janik P., Porowski R. - Nieproste bezpieczeństwo prostych rurociągów - Przegląd Pożarniczy, nr 2 

z 2008 r. Wydawnictwo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

5) Markowski A., Borysiewicz M. - Zastosowanie analizy warstw zabezpieczeń do oceny ryzyka dla 

rurociągów, Referat - WP3 - Modele i narzędzia dla oszacowania ryzyka związanego 

z transportowaniem niebezpiecznych substancji rurociągami - Centrum Doskonałości "MANHAZ" 

Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk Listopad, 2004 

6) Metody i systemy detekcji nieszczelności rurociągów dalekosiężnych, Pomiary Automatyka Robotyka, 

4/2007 

7) Wybrane zagadnienia ochrony rurociągów przed korozją, Mieczysław Bartoszewski, Stefan F. 

Filipowicz, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 232, 2007 

➢ w zakresie kwestii technicznych realizacji gazociągu: 

1) Materiały projektowe do projektu budowlanego, OTS–IP Sp. z o.o., 2019 

2) Matkowski A., Hawryłkiewicz D. - Techniczno-prawne problemy budowy gazociągów i innych obiektów 

wysokiego ciśnienia w Polsce - BSiPG Gazoprojekt S.A. Wrocław 2002 

3) Michałowski St. W., Rurociągi dalekiego zasięgu, Odysseum, Warszawa, 2005 

4) Warunki techniczne do projektowania 13F-2017 wydane przez GAZ-SYSTEM, 

5) Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego (PE-DY-I02) 

6) Wytyczne - Strefy zagrożenia wybuchem. Urządzenia, systemy ochronne i pracownicy 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. (PH-DY-W03) 

➢ procedury i wytyczne GAZ-SYSTEM S.A.: 

1) P.02.O.01 - Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej 

2) P.02.O.04 - Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii 

3) P.02.O.05. – Ewidencja zużycia własnego i strat gazu 

4) P.02.O.09 - Eksploatacja węzłów przesyłowych 

5) P.02.O.11 - Zasady funkcjonowania Gazowego Pogotowia Technicznego 
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6) P.02.O.08 - Opróżnianie odwadniaczy zamontowanych na sieci gazowej 

7) P.02.O.02 - Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne 

8) P.02.O.22 - Prace porządkowe na sieci przesyłowej 

9) P.02.G.01 Eksploatacja gazociągów przesyłowych (wraz z Instrukcjami w ramach tej Procedury) 

10) PI-IE-W02 Wytyczne w zakresie realizacji nadzoru przyrodniczego inwestycji Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

➢ wybrane strony internetowe: 

- Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

- Baza Państwowej Służby Hydrogeologicznej, http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/   

- Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/  

- Geoserwis – portal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

- Informatyczny System Osłony Kraju, http://mapy.isok.gov.pl/imap/   

- Informacje ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

http://www.gddkia.gov.pl/ 

- Informacje ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.gdos.gov.pl/  

- Informacje ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 

http://warszawa.rdos.gov.pl/  

- Informacje ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/  

- Informacje ze strony internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., http://www.plk-sa.pl/  

- Informacje ze strony internetowej projektu KLIMADA, http://klimada.mos.gov.pl/ 

- Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, http://www.pgi.gov.pl/    

- Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-

Podzialu-Hydrograficznego-Polski.html  

- Rejestry zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, http://www.gios.gov.pl/pl/  

- System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start   

- Wstępna ocena ryzyka powodziowego, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html  

- Strony internetowe urzędów miast i gmin oraz powiatów występujących na trasie projektowanego 

gazociągu. 

➢ wykorzystane oprogramowanie: 

1) Pakiet programów komputerowych "OPERAT-FB" dla Windows, Usługi komputerowe w Ochronie 

Środowiska PROEKO, Kalisz, Al. Wolności 21/11 

2) Pakiet oprogramowania ArcGIS 10.3.1. 

3) Program komputerowy SoundPlan ver. 7.1. 

➢ pozostałe materiały: 

1) Informacje i opracowania z poszczególnych miast i gmin: opracowania ekofizjograficzne, studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, ewidencje zabytków; programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, 

strategie rozwoju, itp. 
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1.6 Cele środowiskowe wynikające z dokumentów strategicznych 
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia   

 

Odniesienie do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu 

widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego wskazuje cele w zakresie sektora gazu. W zakresie 

celów krótkoterminowych należy skoncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu zakłóceniom 

w dostawach gazu i ograniczaniu zagrożeń z tym związanych. Jako działanie niezbędne w tym zakresie 

wskazane zostały m.in. opracowanie mechanizmów zabezpieczających takie jak zwiększenie zapasów gazu, 

rozwój infrastruktury awaryjnej i przepływów w obu kierunkach. Ważna jest także poprawa funkcjonowania 

wewnętrznego rynku gazu oraz przyspieszenie budowy połączeń międzysystemowych mających szczególne 

znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE.  

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

Do podstawowych kierunków polityki energetycznej zaliczono poprawę efektywności energetycznej i wzrost 

bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.  

W dokumencie położono nacisk na wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Przez bezpieczeństwo 

dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym 

zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy 

założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez 

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. 

Głównym celem polityki energetycznej obszarze wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii jest 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu 

ziemnego. 

Wśród celów szczegółowych w tym obszarze jest rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu 

ziemnego, który to cel odnosi się bezpośrednio do planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 

gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice.  

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 rok (PEP2040) 

Celem polityki energetycznej państwa1  jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności 

gospodarki , efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko przy 

optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. 

KIERUNEK 3. Dywersyfikacja dostaw paliw i rozbudowa infrastruktury sieciowej 

CEL: pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny i paliwa ciekłe 

Realizacja określonego celu wymagać będzie rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej gazu (kierunek: 

Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego oraz rozbudowa infrastruktury gazowej). Zgodnie z zapisami PEP2040 

realizacja celów o charakterze transgranicznym (budowa lub rozbudowa połączeń ze Słowacją, Litwą, 

Czechami, Ukrainą) powiązana będzie z jednoczesną rozbudową sieci krajowej i infrastruktury magazynowej. 

Dopiero tak rozwinięty system umożliwia zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego do 

                                                      

1 Wg projekt w. 1.2 – 23.11.2018 
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zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania gazu i równoważenie dostaw gazu ziemnego 

z zapotrzebowaniem na to paliwo. 

Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora 

energetycznego 

W dokumencie zawarte zostały unijne priorytety energetyczne w perspektywie roku 2020.Ddo planowanego 

przedsięwzięcia odnosi się priorytet związany z osiągnięciem efektywności energetycznej w Europie.  

W Strategii zwrócono uwagę, że przy założeniu, że podaż będzie stabilna, gaz ziemny będzie nadal odgrywał 

kluczową rolę w koszyku energetycznym UE w nadchodzących latach, przy czym gaz może zyskać na 

znaczeniu jako paliwo alternatywne dla zmiennej produkcji energii elektrycznej. Wymaga to dywersyfikacji 

importu (gaz przesyłany rurociągami i terminale LNG), natomiast wobec krajowych sieci gazowych stawia się 

wymóg zwiększania połączeń międzysystemowych. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ) 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko należy do strategii zintegrowanych i odpowiada za 

rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska w Polsce. BEiŚ zawiera wytyczne dla Polityki energetycznej 

Polski i Polityki ekologicznej Państwa. Celem głównym strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska 

oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 

zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. BEIŚ zawiera 3 

główne cele strategiczne: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, Zapewnienie gospodarce 

krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz Poprawa stanu środowiska. W obrębie 

celu 2 tj. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię istotne 

znaczenie w kontekście planowanego przedsięwzięcia ma kierunek Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

importowanych surowców energetycznych. W ramach kierunku interwencji związanego z rozbudową  

i modernizacją systemu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego i ropy naftowej wskazano do 

realizacji następujące zdania: 

• monitorowanie inwestycji dotyczących infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego 

i ropy naftowej  

• rozbudowa połączeń międzysystemowych, 

• likwidacja barier prawnych i proceduralnych wpływających negatywnie na rozbudowę i modernizację 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego i ropy naftowej. 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

Stanowi kluczowy dokument programowy w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. SOR jest 

aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Wiodącą zasadą 

Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym 

i terytorialnym. Strategia opiera się na trzech celach szczegółowych: 

I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

Wśród obszarów wpływających na osiągnięcie celów Strategii wymienia się Obszar Transport, Obszar 

Energia, Obszar Środowisko. 

W ramach Poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju istotne znaczenie będą miały inwestycje w zakresie 

gazu ziemnego – budowa infrastruktury umożliwiającej dostawy z nowych źródeł, rozbudowa wewnętrznej 
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sieci przesyłowej oraz zwiększenie pojemności magazynowych. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw 

gazu ziemnego umożliwi uniezależnienie od dotychczas dominującego dostawcy. Polska będzie wspierać 

procesy związane z dalszym tworzeniem wewnętrznego rynku energii UE. 

Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021-2024 

Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony rozwój województwa, 

w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego 

i gospodarczego. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I 

Gustorzyn – Leśniewice odnosi się do jednego z celów wskazanych w Programie tj. Ochrona klimatu i jakości 

powietrza. W ramach kierunku interwencji „Ograniczenie niskiej emisji” w grupie zadań proponowanych do 

realizacji uwzględniony został rozwój sieci gazowej.  

Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego do roku 2020 

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie, ograniczenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ochrona i rozwój walorów środowiska, a także 

racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I 

Gustorzyn – Leśniewice zaliczające się do działań z grupy modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych 

i gazowych odnosi się do jednego z kierunków interwencji „Ograniczenie emisji powierzchniowej – OP.2.” 

w ramach celu OP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 

w kontekście zmian klimatu.  

  



 

23 

 

2 LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 będzie realizowany na obszarze dwóch województw: woj. 

kujawsko-pomorskiego (ok. 40,66 km) oraz woj. mazowieckiego (ok. 13,44 km). 

Początek planowanego gazociągu stanowić będzie zespół włączeniowy do węzła Gustorzyn wraz ze śluzą 

nadawczo-odbiorczą (woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski), zaś koniec – 

połączenie z planowanym gazociągiem Gustorzyn-Wronów Etap II Leśniewice-Rawa Mazowiecka (woj. 

mazowieckie, powiat gostyniński, gmina Gostynin). Przebieg przedmiotowej inwestycji przedstawiono na 

mapie w skali 1:100.000 stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego opracowania. 

Całkowita projektowana długość gazociągu wynosić będzie ok. 54,1 km.  

Zestawienie jednostek administracyjnych, na terenie których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, 

przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 2.1 Zestawienie jednostek administracyjnych, na terenie których planowana jest budowa gazociągu DN1000 
Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn - Lesniewice 

Województwo 
Szacowana 

długość [km] 
Powiat 

Szacowana 
długość [km] 

Gmina 
Szacowana 

długość [km] 

kujawsko - 
pomorskie 

40,66 włocławski 40,66 

Brześć Kujawski 8,40 

Włocławek 9,66 

Choceń 3,48 

Kowal 10,81 

Baruchowo 8,31 

mazowieckie 13,44 gostyniński 13,44 Gostynin 13,44 

Lokalizacja planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 została przeanalizowana pod kątem 

formalno-prawnym, ekonomicznym, technicznym, technologicznym oraz środowiskowym. Szczegółowe 

informacje dotyczące wyników ww. analiz zaprezentowano w dalszych rozdziałach niniejszego raportu. 

3 CHARAKTERYSTYKA TERENU PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1 Aktualne zagospodarowanie terenu 

Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000, o ciśnieniu 8,4 MPa będzie przebiegał przez tereny 

o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny użytkowane rolniczo, nieużytki, lasy. Przecinał będzie istniejące 

elementy infrastruktury (linie kolejowe, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Gazociąg będzie 

przebiegał również w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia trwałemu wylesieniu podlegać będzie powierzchnia ok. 0,8 ha (ok. 0,7 ha 

na terenach leśnych oraz ok. 0,1 ha na terenach nieleśnych). Powierzchnia trwałego wylesienia dotyczy 

całkowitej powierzchni lasów zlokalizowanych w pasie montażowym o szerokości 4 m, jak i terenów 

nieleśnych, na których musi być zachowany pas bez drzew o szerokości 6 m (zgodnie z §20 ust. 1 oraz  §10 

ust. 4.  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)). Na etapie prac 

budowlanych, w pasie montażowym na terenach leśnych (o szerokości 30 m), czasowemu wylesieniu będzie 

podlegać powierzchnia ok. 5,8 ha. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najliczniej 

wycinanym gatunkiem drzew będzie sosna (ok. 4,2, ha). Znaczący udział stanowią także drzewostany 

z wiązem pospolitym (ok. 1,55 ha). Pozostałe gatunki podlegające wylesieniu to m.in. olsza i brzoza. 
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W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową charakterystykę otoczenia projektowanego gazociągu wraz 

z opisem występujących kolizji. 
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Tabela 3.1  Zagospodarowanie terenów w rejonie projektowanego gazociągu 

Województwo Powiat Gmina 
Orientacyjny 

kilometraż [km] 

Zagospodarowanie i użytkowanie terenów  

w rejonie projektowanego gazociągu     
(tj. w odległości ok. 1 km od gazociągu) 

w kolizji z projektowanym gazociągiem 

kujawsko - 
pomorskie 

włocławski 

Brześć 
Kujawski 

8,4 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowościach: Gustorzyn, Nowy 
Młyn, Kąty, Słone, Wieniec; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Tereny leśne i użytki rolne; 
- Korytarz ekologiczny  Dolina Wisły – 

Kampinoski PN; 
- Zabudowa przemysłowa (magazynowa) 

- tereny leśne i użytki rolne; 
- Korytarz ekologiczny Gopło; 
- drogi: krajowe (A1, nr-62), wojewódzkie (nr 268); 

powiatowe, gminne; 
- istniejące gazociągi: dwa gazociągi DN 500 kierunek 

Gdańsk, gazociąg DN 1000 relacji Gąbinek-Gustorzyn, 
dwa gazociągi DN 500 kierunek Warszawa, gazociąg 
DN 500 kierunek Odolanów, gazociąg DN 700 relacji 
Rembelszczyzna-Gustorzyn 

- rzeka Zgłowiączka oraz lokalne rowy melioracyjne 
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
- linie elektroenergetyczne 

Włocławek 9,66 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowościach: Smólsk, Nowa Wieś, 
Ludwinowo, Dębice, Łagiewniki; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Tereny leśne i użytki rolne; 
- Korytarz ekologiczny  Dolina Wisły – 

Kampinoski PN 
- droga krajowa A1 

- tereny leśne i użytki rolne; 
- drogi: wojewódzkie (nr 265, ul. Jana Pawał II); 

powiatowe, gminne; 
- istniejący gazociąg DN 500; 
- lokalne rowy melioracyjne 
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 
- linie elektroenergetyczne 

Choceń 3,48 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowościach: Stare Nakonowo, 
Grabówka, Gajówka, Stefanówka; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Użytki rolne, 
- droga krajowa A1 

- użytki rolne; 
- drogi: powiatowe, gminne; 
- linia kolejowa; 
- istniejący gazociąg DN 500; 
- sieci wodociągowe, 
- linie elektroenergetyczne 

Kowal 10,81 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowościach: Nakonowo, Przydawki 
Wolskie, Więsławice, Bogusławice, 
Zakrzewiec, Dobrzelewice, Dziaronice; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Użytki rolne, 
- droga krajowa A1 

- użytki rolne; 
- drogi: krajowa (nr 91), wojewódzka (nr 269), powiatowe, 

gminne; 
- rzeka Lubieńska, rowy melioracyjne; 
- istniejący gazociąg DN 500; 
- sieci wodociągowe, 
- linie elektroenergetyczne 

Baruchowo 8,31 
- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 

miejscowościach: Boża Wola, 

- użytki rolne; 
- drogi: powiatowa, gminne; 
- rowy melioracyjne; 
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Województwo Powiat Gmina 
Orientacyjny 

kilometraż [km] 

Zagospodarowanie i użytkowanie terenów  

w rejonie projektowanego gazociągu     
(tj. w odległości ok. 1 km od gazociągu) 

w kolizji z projektowanym gazociągiem 

Baruchowo, Kretki, Kurowo-Kolonia, 
Kurowo-Parcele; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Użytki rolne i tereny leśne; 
- Jezioro Kurowskie, Jezioro 

Grodzieńskie; 
- Obszar Natura 2000: Błota Rakutowskie 

PLB040001; 
- Rezerwat Grodno 

- istniejący gazociąg DN 500; 
- sieci wodociągowe, 
- linie elektroenergetyczne 

mazowieckie gostyniński Gostynin 13,44 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej w 
miejscowościach: Białotarsk, Piotrów, 
Rybne, Baby Górne, Baby Dolne, 
Polesie, Kozice, Ruszków, Lipa, Lisica, 
Leśniewice; 

- Zabudowa mieszkaniowa rozproszona; 
- Użytki rolne i tereny leśne; 
- Zbiorniki wodne; 
- OChK Dolina Skrwy Lewej; 
- Użytek ekologiczny 

- użytki rolne i tereny leśne; 
- drogi: Krajowa (nr 60), wojewódzka (nr 581), powiatowe, 

gminne; 
- linia kolejowa nr 33; 
- rzeka Patrówka, Skrwa Lewa, rowy melioracyjne; 
- istniejący gazociąg DN 500; 
- rurociąg przesyłowy: DN 800, DN 500, DN 600; 
- sieci wodociągowe, 
- linie elektroenergetyczne; 
- OChK Dolina Skrwy Lewej 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, trasa planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia przebiega przez tereny o różnych funkcjach, spośród których przeważającą część 

stanowią tereny niezabudowane (użytki rolne, lasy, nieużytki), jak również tereny z pojedynczą zabudową. Szczegółowe zestawienie obiektów zabudowy 

mieszkaniowej znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego gazociągu zostało przedstawione w rozdziale 7.6 niniejszego raportu, dotyczącym  

oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny. 
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3.2 Uwarunkowania funkcjonalno - przestrzenne 

Na potrzeby niniejszego raportu przeprowadzono analizę obowiązujących na terenie przekraczanych gmin 

aktów planistycznych tj. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Rozpatrywane trasy projektowanego gazociągu przebiegają zarówno przez tereny objęte miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, jak i przez tereny nie objęte ww. dokumentami planistycznymi. 

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin występują na całej długości trasy 

projektowanego gazociągu. W poniższych tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienie obowiązujących 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin objętych inwestycją. 

Tabela 3.2 Zestawienie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

objętych inwestycją 

Gmina 
Nazwa studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 
Nr uchwały 

Brześć 
Kujawski 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Brześć Kujawski 

Uchwała nr XXX/188/2009 Rady Miejskiej Brześcia 
Kujawskiego z dnia 24 września 2009 r.  

Włocławek 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Włocławek 

Uchwała nr XXIV/162/2000 Rady Gminy Włocławek z 
dnia 27 listopada 2000 r.  

Choceń 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choceń 

Uchwała nr XIV/112/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 
marca 2012 r.  

Kowal 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kowal 

Uchwała nr XIV/66/2000 Rady Gminy Kowal z dnia 8 
lutego 2000 r. 

Baruchowo 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Baruchowo 

Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Baruchowo z 
dnia 18 czerwca 2012 r.  

Gostynin 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gostynin 

Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 
31 marca 2011 r. 

Planowana inwestycja objęta jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 

z późn. zm.), zwaną „Specustawą" i nie wymaga wykazywania zgodności z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego.  

Przy trasowaniu przebiegu gazociągu przeanalizowano jednak plany samorządów gminnych, aby ograniczyć 

ewentualne konflikty z przyszłymi inwestycjami. 

3.3 Warunki środowiska przyrodniczego 

3.3.1 Położenie fizyczno-geograficzne 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (Solon i inni, 2018), obszar planowanej inwestycji 

zlokalizowany jest w obrębie następujących regionów: 

- prowincji geograficznych Niż Środkowoweuropejski (31); 

- podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckie (314-316), Niziny Środkowopolskie (318); 
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- makroregionów: Pojezierze Wielkopolskie (315.5), Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3), Nizina 

Południowowielkopolska (318.1-2), Nizina Środkowomazowiecka (318.7); 

- mezoregionów: Równina Inowrocławska (315.55), Pojezierze Kujawskie (315.57), Kotlina Płocka 

(315.35), Wysoczyzna Kłodawska (318.15) Równina Kutnowska (318.71). 

Trasa planowanego gazociągu rozpoczynając się od miejscowości Gustorzy, gm. Brześć Kujawski, 

zlokalizowana jest w południowej części mezoregionu Równiny Inowrocławskiej (315.55). Następnie od km 

ok. 1,600 trasa gazociągu biegnie przez Pojezierze Kujawskie (315.57) aż do km 49,200. Wyjątek stanowi 

niewielki odcinek w rejonie km 10,400 –10,500, w którym na odcinku około 50 m gazociąg zlokalizowany jest 

w obrębie Kotliny Płockiej (315.35). W dalszej części od km 49,200 do km 52,600 gazociąg przecina 

Wysoczyznę Kujawską. Następnie do końca przebiega przez Równinę Kutnowską. 

Zestawienie mezoregionów fizycznogeograficznych, w obszarze których realizowana będzie przedmiotowa 

inwestycja, przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3.3 Zestawienie mezoregionów fizycznogeograficznych, w obrębie których planowana jest budowa gazociągu 

Gustorzyn - Leśniewice 

Nazwa mezoregionu 
Szacowana długość gazociągu w obrębie 

mezoregionu [km] 

Równina Inowrocławska 1,60 

Pojezierze Kujawskie 47,60 

Kotlina Płocka 0,05 

Wysoczyzna Kłodawska 3,40 

Równina Kutnowska 1,50 

Trasa przedmiotowego gazociągu położona jest na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego oraz 

mazowieckiego. Obejmuje ona swoim zasięgiem 2 powiaty (włocławski, gostyński), w tym 6 gmin (Brześć 

Kujawski, gm. Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo, Gostynin). Szczegółowe zestawienie jednostek 

administracyjnych, na terenie których projektowany jest gazociąg Gustorzyn – Leśniewice, zostało 

przedstawione w rozdziale 2 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia. 

3.3.2 Morfologia terenu 

Równina Inowrocławska (315.55) to mezoregion fizycznogeograficzny położony w północno-środkowej 

części kraju. Stanowi północno-wschodnią część makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Jako mezoregion 

graniczy od północy i północnego wschodu z Kotliną Toruńską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od 

południa z Pojezierzem Kujawskim, a od południowego wschodu z Kotliną Płocką. Mezoregion jest równiną 

o wysokości nieprzekraczającej 100 m n.p.m. o nielicznych małych jeziorach na północnym zachodzie (poza 

obszrem opracowania). Na obszarze opracowania wysokość nie przekracza 77 m n.p.m. Ze wzlędu na 

nieznaczne różnice wysokości, równinny charakter rzeźby, dobre gleby obszar ten jest w dużym stopniu 

użytkowany rolniczo. 

Pojezierze Kujawskie (315.57) to mezoregion fizycznogeograficzny położony w środkowej części kraju, 

stanowiący południowo-wschodnią część makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Jako mezoregion 

graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa 

z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką, od południowyego-zachodu z Kotliną Kolską a od 

południowyego-wschodu z Równiną Kutnowską. Mezoregion charakteryzuje się równinną rzeźbą terenu, 

a jego południowa granica jedoncześnie wyznacza najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia (stadiału 

Górnego Zlodowacenia Wisły). Mezoregion to, nieznacznie wyniesiona ponad otaczająca pradolinę Toruńsko-

Eberswaldzką, wysoczyzna jeziorna o wysokościach do 159 m n.p.m. Na obszarze opracowania wysokość 
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waha się w przedziele około 75 - 125 m n.p.m. Rozmiary jezior są stosunkowo niewielkie, z wyjątkiem tych 

położonych w tzw. rynnie goplańskiej np. Jezioro Głuszyńskie, położonej w zachodniej części mezoregionu 

(poza obszarem opracowania). Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice wysokości, dobre gleby, 

neiwielke zalesiena obszar wykorzystywany jest rolniczo. Wschodnia część obszaru opracowania granicząca 

z Równiną Kutnowską jest niewątpliwie najbardziej urozmaicownym pod względem morfologicznym terenem. 

Najbardziej charakterystyczną formą jest tu dolina Skrwy Lewej, która na swoim lewym brzegu ograniczona 

jest tzw. „ozem gostynińskim”. Oz to polodowcowa forma terenu wykształcona jako wał lub silnie wydłużony 

pagórek o wysokości nieprzekraczającej zwykle kilkunastu metrów i długości nawet kilkudziesięciu kilometrów. 

Forma została wyniesiona wskutek osadzania piasku i żwiru przez wody płynące pod lądolodem, w jego 

szczelinach lub na powierzchni. Ozy zbudowane są z piasków i żwirów, ułożonych poziomymi lub skośnymi 

warstwami. Niekiedy pokryte są cienką warstwą gliny. Zwykle wał ozu jest na przemian węższy i szerszy, przy 

czym rozszerzenia są wyższe, zwężenia zaś niższe. Górna powierzchnia wału niekiedy jest płaska i biegnie 

poziomo (podobnie jak w nasypach kolejowych). Zbocza ozów są zwykle strome. Oz gostyniński ma długość 

około 14 kilometrów, a maksymalna jego wysokość wynosi 121,5 m n.p.m. W jego sąsiedztwie występują 

liczne jeziora rynnowe. Rozciąga się zgodnie z kierunkiem ruchu lodowca czyli północ - południe. 

Kotlina Płocka (315.35) to mezoregion fizycznogeograficzny położony w środkowej części kraju, stanowiący 

południowo-wschodnią część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Jest to rozległe rozszerzenie pradoliny 

Wisły pomiędzy Gąbinem a Włocławkiem o powierzchni ok. 850 km². Na wysokim lewym tarasie Wisły 

zachowały się formy związane z zanikiem jeziora lodowcowego a także formy geomorfologiczne związane 

z regresją ostatniego zlodowacenia (stadiału Górnego Zlodowacenia Wisły) takie jak jeziora, ozy i kemy, które 

częściowo uległy przemodelowaniu przez wiatr w wały wydmowe. 

Wysoczyzna Kłodawska (318.15) to mezoregion fizycznogeograficzny położony w środkowej części kraju, 

stanowiący północno-wschodnią część Niziny Południowowielkopolskiej. Region graniczy od północy 

z Pojezierzem Kujawskim, od południowego zachodu z Kotliną Kolską a od południowego wschodu z Równiną 

Kutnowską. Wysoczyzna jest jednorodną, monotonną morenową równiną denudacyjną (tzw. moreny 

kutnowskie na południowym wschodzie), przez którą przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadem soli 

kamiennej (eksplowatowany w Kłodawie poza obszraem opracowania). Ze względu na stosunkowo niewielkie 

różnice wysokości, dobre gleby, neiwielke zalesiena obszar wykorzystywany jest rolniczo. 

Równina Kutnowska (318.71) to mezoregion fizycznogeograficzny położowny w środkowej części kraju, 

stanowiący północno-zachodnią część Niziny Środkowomazowieckiej. Region graniczy od północy z Kotliną 

Płocką i Pojezierzem Kujawskim, od zachodu z Wysoczyzną Kłodawską, od południa z Kotliną Kolską 

i Równiną Łowicko-Błońską a od wschodu z Kotliną Warszawską. Mezoregion jest płaską, nachyloną 

w kierunku południowym równiną denudacyjną położoną na wysokości około 90 – 100 m n.p.m. W zachodniej 

części równiny występują wzgórza morenowe w formie ostańców (tzw. moreny kutnowskie) o wysokościach 

dochodzących do 160 m n.p.m. Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice wysokości, dobre gleby, 

neiwielke zalesiena obszar wykorzystywany jest rolniczo. 

3.3.3 Hydrografia 

Według podziału hydrograficznego Polski, planowana inwestycja znajduje się w całości w dorzeczu rzeki Wisły 

– rzeki I rzędu.   

Inwestycja przebiega przez następujące zlewnie: 

• zlewnia Zgłowiączki, w której projektowany gazociąg przecinają:  

− Dopływ z Dubielewa – ciek III rzędu, o długości ok. 7 km, lewy dopływ Zgłowiączki, 

− Zgłowiączka – ciek II rzędu, o długości ok. 91 km, uchodzi do Wisły we Włocławku,  
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− Lubienka – ciek III rzędu, o długości ok. 48 km, uchodzi do Zgłowiączki, 

− Olszew – ciek V rzędu, o długości 10,9 km, uchodzi do Rakutówki, dopływu Lubienki, 

− Dopływ z Szewa – ciek V rzędu, o długości ok. 14 km, uchodzi do Rakutówki, dopływu Lubienki, 

− Patrówka – ciek V rzędu, o długości ok.17 km, uchodzi do Rakutówki, dopływu Lubienki, 

• zlewnia Skrwy Lewej, w której projektowany gazociąg przecinają: 

− Skrwa Lewa, ciek II rzędu, o długości ok. 46 km, lewy dopływ Wisły, rzeka w obrębie pasa inwestycji 

rozgałęzia się, jedno z koryt jest obecnie suche.  

Przebieg inwestycji na tle sieci hydrograficznej, przedstawiono w Załączniku 7. 

Ze względu na płaski charakter terenu i równomierny spadek w kierunku doliny Wisły, sieć rzeczna 

charakteryzuje się słabo zaznaczającymi się zlewniami i działami powierzchniowymi.  

Nizinny charakter rzek wyraża się w dynamice przepływów, ciagłości transportu wleczonego rumowiska 

oraz większej roli roślinności korytowej i znajdującej się w terasie zalewowej. Rzeki te wyrózniają się: 

• wyrównanym przepływem dobowym, wynikającym z wystepujących w tych regionach opadów 

atmosferycznych, z reguły o małym natężeniu, jak również z nietrwałości zalegającej pokrywy śnieznej.  

• spowolnionym odpływem, ze względu na mały spadek podłużny (co również wpływa na wyrównwny 

przepływ dobowy), 

• małymi spadkami podłużnymi i powolnym spływem sprzyjającym zatrzymaniu wody w licznych, nawet 

drobnych zagłębieniach, jak również parowaniu i wsiąkaniu wody w grunt,  

• mniejszym udziałem spływu powierzchniowego na korzyść spływu podziemnego. 

Typowy przekrój poprzeczny tych rzek, charakteryzuje się płaskim dnem i zboczami koryta o łagodnym 

nachyleniu. Szerokość koryta często jest zmienna i zwiększa się w kierunku ujścia, często są to rzeki lekko 

meandrujące. Na ciekach nizinnych obserwuje się przewagę procesów depozycji (akumulacji). Brzegi koryt 

cieków naturalnych są z reguły porośnięte roślinnością.  

Mimo położenia we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego, na terenie inwestycji brak jest zbiorników 

wodnych. Najbliżej położonym jeziorem jest Jezioro Kurowskie – ok. 0,27 km na zachód od gazociągu w km 

ok. 35,7 i Jezioro Grodzieńskie – ok. 0,85 km na zachód od gazociągu w km ok. 36,3. 

3.3.3.1 Obszary zagrożenia powodziowego 

Projektowany gazociąg, nie leży w strefie zagrożenia powodziowego. Najbliżej położone obszary potencjalnie 

zagrożone wystąpieniem powodzi położone są nad rzeką Zgłowiączką: 

• ujście Lubienki do Zgłowiaczki – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) – odległość ok. 2,5 km na wschód od inwestycji w km ok. 6,6. 

3.3.3.2 Jednolite Części Wód Powierzchniowych JCWP 

Jednolite części wód (JCW) zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), która definiuje 

je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

Rozpatrywany gazociąg przebiega łącznie przez 9 obszarów jednolitych części wód rzecznych. Nie przecina 

jednolitych częsci wód jeziornych.  

Jednolite części wód (JCW) zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), która definiuje 

je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
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Rozpatrywane warianty gazociągu przecinane są przez 5 jednolitych częsci wód powierzchniowych.  

Występującym w obrębie analizowanych wariantów przebiegu gazociagu JCWP, przyznano status: 

• naturalnych części wód, 

• silnie zmienionych części wód.  

Poniżej przedstawiono cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z art. 56 i 57 

ustawy Prawo wodne.  

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 

silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć 

co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. 

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest 

ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co 

najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

Zidentyfikowane JCWP położone są w regionie wodnym środkowej Wisły.  

Cele środowiskowe dla JCWP regionu wodnego Środkowej Wisły, zostały określone w Rozporządzeniu Nr 

5/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.w sprawie ustalenia warunków korzystania 

z wód regionu wodnego Środkowej Wisły i rozporządzeniu nr 17/2016 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 

19 grudnia 2016 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Wisły.  

JCWP w obrębie analizowanych wariantów wraz z celami środowiskowymi dla nich wyznaczonymi, zestawiono 

w ponizszej tabeli.  
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Tabela 3.4 Charakterystyka JCWP rzecznych przecinanych przez rozpatrywane warianty przebiegu gazociagu  

Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Województwo  

Scalona 
część 
wód 

powierzch
niowych 
(SCWP) 

Status 
Ocena 
stanu 

Cel środowiskowy 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

Przybliżony 
kilometraż 

kolizji 

z JCWP 
Europejski kod 

JCWP 
Nazwa JCWP 

RW20001727876 
Dopływy z 
Dubielewa  

Kujawsko-
pomorskie 

SW1913  
silnie 

zmieniona 
część wód 

Zły  

osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód - 

derogacja 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na stan JCW 
generuje konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z uwagi na 
brak rozwiązań technicznych 
możliwych do zastosowania w 
celu poprawy stanu JCW. 

0,150 

RW20002027879 

Zgłowiączka od 
Chodeczki do 
Lubieńki bez 

Lubieńki  

Kujawsko-
pomorskie 

SW1913 
naturalna 
część wód 

Zły  

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód - 
derogacja 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na stan JCW 
generuje konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z uwagi na 
brak rozwiązań technicznych 
możliwych do zastosowania w 
celu poprawy stanu JCW. 

2,4 

RW20001727887 

Lubieńka do 
Rakutówki bez 
Rakutówki z j. 

Lubieńskim  

Kujawsko-
pomorskie 

SW1915 
naturalna 
część wód 

Zły  

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego wód - 
derogacja 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na stan JCW 
generuje konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z uwagi na 
brak rozwiązań technicznych 
możliwych do zastosowania w 
celu poprawy stanu JCW. 

18,4 

RW200023278888 

Rakutówka do 
Olszewi z jez. 
Rakutowskim 

Wielkim 

Kujawsko-
pomorskie 

SW1916 
naturalna 
część wód 

Zły  
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 
dobrego stanu chemicznego wód 

niezagrożony 

26,2 

35,4 

41,7 
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Jednolita część wód 
powierzchniowych (JCWP) 

Województwo  

Scalona 
część 
wód 

powierzch
niowych 
(SCWP) 

Status 
Ocena 
stanu 

Cel środowiskowy 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych 

Przybliżony 
kilometraż 

kolizji 

z JCWP 
Europejski kod 

JCWP 
Nazwa JCWP 

RW200019275439 

Skrwa Lewa od 
dopł. spod Polesia 

Nowego do 
Osetnicy, bez 

Osetnicy 

Mazowieckie  SW1904  
naturalna 
część wód 

zły 
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 
dobrego stanu chemicznego wód 

niezagrozony 52,3 
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Lokalizację planowanego gazociągu na tle JCWP przedstawiono w Załączniku 7. 

3.3.3.2.1 Typy JCWP 

JCWP rzeczne 

Typy wód powierzchniowych w Polsce zostały określone w wymienionym we wczesniejszym rozdziale 

Rozporządzeniu Dyrektora RZGW dla regionu wodnego środkowej Wisły.  

Kazdemu typowi JCWP przypisane są charakterystyczne cechy abiotyczne, okreslajace m.in. kształt doliny 

rzeki, formę i kształt koryta głównego rzeki, średni spadek koryta rzeki, średni skład substratu  

Przecinane przez gazociag JCWP, należą do kilku typów abiotycznych. Są to:  

• potok nizinny piaszczysty (17), 

• rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19), 

• rzeka nizinna żwirowa (20), 

• potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23), 

Charakterystykę poszczególnych typów abiotycznych, zidentyfikowanych przecinanych przez projektowany 

gazociag JCWP, przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 3.5 Charakterystyka typów abiotycznych JCWP przecinanych przez projektowany gazociąg. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) 

Typ JCWP  Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP 

RW20001727876 Dopływy z Dubielewa  Potok nizinny piaszczysty (17)  

Utwory powierzchniowe: terasy rzeczne >300m, żwiry i piaski, gliny piaszczyste, sandry, lessy i 
lessopodobne. 

Opis morfologiczny: w dolinach synklinalnych lub szerokich skrzynkowych, bieg kręty do 
meandrującego.  

Spadek koryta: 0,2 - 2 ‰ (rzadko >2 ‰). 

Prędkość przepływu: przeważnie spokojna, wolna. 

Substrat dna: piasek różnej wielkości lub glina, często dodatkowo żwir, niekiedy iły i margle. 

Przewodnie wartości fizyczno–chemiczne: przewodnictwo: 400-800 µS/cm; pH: 7,5 – 8,5; twardość 
węglanowa: 100 - 305 mg CaCO3/dm3; twardość ogólna: 145 - 360 mg  CaCO3/dm3. 

RW20001727887 
Lubieńka do Rakutówki bez 
Rakutówki z j. Lubieńskim  

Potok nizinny piaszczysty (17) 

PLRW200019275439 
Skrwa Lewa od dopł. spod 

Polesia Nowego do Osetnicy, 

bez Osetnicy 

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 
(19) 

Utwory powierzchniowe: terasy rzeczne >300 m, zwiry i piaski, gliny piaszczyste, sandry, lessy i 
lessopodobne. 

Opis morfologiczny: w dolinach synklinalnych lub szerokich skrzynkowych, bieg kręty do 
meandrującego. 

Spadek koryta: 0,2-2‰ (rzadko >2 ‰). 

Prędkość przepływu: przeważnie spokojna, wolna. 

Substrat dna: piasek różnej wielkości lub glina, często dodatkowo żwir, niekiedy iły i margle.  

Przewodnie wartości fizyczno–chemiczne: przewodnictwo: ˂400-800 µS/cm; pH: 7,5 – 8,5; twardość 
węglanowa: 100 - 305 mg CaCO3/dm3; twardość ogólna: 145 - 360 mg  CaCO3/dm3. 

RW20002027879 
Zgłowiączka od Chodeczki do 

Lubieńki bez Lubieńki  
Rzeka nizinna żwirowa (20) 

Utwory powierzchniowe: żwiry polodowcowe, piaski ze żwirami na obszarach teras staroglacjalnych 
oraz moren młodoglacjalnych, zwirowe terasy rzeczne >300 m. 

Opis morfologiczny: w dolinach synklinalnych, bieg w zależności od spadku od krętego do 
meandrującego, silna erozja boczna, niewielka denna.  

Spadek koryta: 0,5-2‰ (rzadko >2 ‰). 

Prędkość przepływu: szybka, ruch wody turbulentny, przemiennie krótkie odcinki o spokojnym nurcie. 

Substrat dna: żwir różnej wielkości (rzadziej gruz), ze znacznym udziałem piasku, niekiedy kamienie. 

Przewodnie wartości fizyczno–chemiczne: przewodnictwo: ˂450-800 µS/cm; pH: 7,5 – 8,5; 
twardość węglanowa: 105 - 180 mg CaCO3/dm3; twardość ogólna: 145 - 325 mg  CaCO3/dm3. 

RW200023278888 
Rakutówka do Olszewi z jez. 

Rakutowskim Wielkim 

Potoki i strumienie na obszarach 
będących pod wpływem procesów 

torfotwórczych (23) 

Utwory powierzchniowe: obszary zatorfione i pod wpływem procesów torfotwórczych, moreny 
staro- i młodoglacjalne, sandry, dna dolin i niższe terasy rzeczne i równiny zastoiskowe.  

Opis morfologiczny: płaska, szeroka, zatorfiona dolina skrzynkowa, bieg krety lub meandrujący.   

Spadek koryta: ˂ 1-5‰. 
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Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) 

Typ JCWP  Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) Europejski kod 
JCWP 

Nazwa JCWP 

Prędkość przepływu: spokojna, powolna, możliwe odcinki bystre ze żwirem.  

Substrat dna: dominuje substrat organiczny z domieszką piasków lub żwirów, w zastoiskowych 
odnogach bocznych i starorzeczach detrytus.  

Przewodnie wartości fizyczno–chemiczne: przewodnictwo: ˂350-800 µS/cm; pH: 6,5 – 8,0; 

twardość węglanowa: 50 - 290 mg CaCO3/dm3; twardość ogólna: 105 - 450 mg  CaCO3/dm3. 
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Dominującym typem abiotycznym jest potok nizinny piaszczysty, co wynika z położenia fizyczno-

geograficznego projektowanej trasy oraz warunków geologicznych.  

JCWP jeziorne  

Planowany gazociąg nie koliduje z JCWP jeziornymi. W km 31,6 do 44,8 przebiega w zlewni Jeziora 

Rakutowskiego będącego JCWP jeziornym (z tego w km ok. 31,6 do 40,6 w woj. kujawsko-pomorskim i w km 

ok.40,6 do 44,8 w woj. mazowieckim). Kod JCWP LW20059. Powierzchnia zlewni 175,23 m2. Typ abiotyczny 

jcwp – 3b, status naturalnej jcwp. Samo Jezioro Rakutowskie położone jest w odległości minimalnej 4,7km 

w km ok. 31,7 gazociągu.  

3.3.3.2.2 Stan JCWP rzeczne 

Część analizowanych JCWP było badane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy. Skrwa Lewa badana była przez WIOŚ w Warszawie. Przedstawione w poniższej tabeli wyniki 

obejmują monitoring za 2017 rok (WIOŚ w Bydgoszczy) i 2016 rok (WIOS w Warszawie).  

Wszystkie badane JCWP charakteryzują się umiarkowanym stanem ekologicznym i złym stanem wód (ocena 

końcowa). Najlepsze oceny występują w grupie elementów biologicznych i w ocenie elementów 

hydromorfologicznych. Ponad to, JCWP Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy 

w 36,99% długości, położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej. JCWP nie 

spełnia wymagań dodatkowych dla tych obszarów.   
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Tabela 3.6 Zestawienie tabelaryczne danych do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, wg WIOŚ w Bydgoszczy - dane za 2017 r. i WIOŚ w Warszawie – dane 
za 2016r.  
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Objaśnienia  

 

3.3.3.2.3 Stan JCWP jeziorne  

Jezioro Rakutowskie 

Wody Jeziora Rakutowskiego badane były w 2013 roku (WIOS w Bydgoszczy). Badane elementy to: 

• Fitoplankton – klasa 1, 

• Fitobentos – klasa 3, 

• Makrofity – klasa 1, 

• Klasa elementów biologicznych – 1, 

• Azot ogólny <=2 

• Fosfor ogólny <=2 

stan 

ekolog

iczny

potencjał ekologiczny 

(jcw  sztuczne)

potencjał ekologiczny 

(jcw  silnie zmienione)

I stan bdb / potencjał maks. I I

II stan db / potencjał db II II

III stan / potencjał umiarkow any III III

IV stan / potencjał słaby IV IV

V stan / potencjał zły V V

stan 

ekolog

iczny

potencjał ekologiczny 

(jcw  sztuczne)

potencjał ekologiczny 

(jcw  silnie zmienione)

I stan bdb / potencjał maks. I I

II stan db / potencjał db II II

stan 

ekolog

iczny

potencjał ekologiczny 

(jcw  sztuczne)

potencjał ekologiczny 

(jcw  silnie zmienione)

I stan bdb / potencjał maks. I I

II stan db / potencjał db II II

PSD poniżej stanu / potencjału dobrego PPD PPD

stan 

ekolog

iczny

potencjał ekologiczny 

(jcw  sztuczne)

potencjał ekologiczny 

(jcw  silnie zmienione)

BAR

DZO 

DOB

RY

stan bdb / potencjał maks. MAKSYMALNY MAKSYMALNY

DOB

RY
stan db / potencjał db DOBRY DOBRY

UMI

ARK

OW

ANY

stan / potencjał umiarkow any UMIARKOWANY
UMIARKOWAN

Y

SŁA

BY
stan / potencjał słaby SŁABY SŁABY

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY ZŁY

DOB

RY

PSD

_sr

przekroczone stężenia 

średnioroczne

PSD

_ma

x

przekroczone stężenia 

maksymalne

PSD
przekroczone stężenia 

średnioroczne i maksymalne

DOB

RY
stan dobry

ZŁY stan zły

stan

Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.6)

stan / potencjał ekologiczny

stan chemiczny

stan dobry

poniżej stanu dobrego

OBJAŚNIENIA:

Klasa elementów biologicznych

Klasa elementów hydromorfologicznych
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• Klasa elementów fizykochemicznych <=2 

• Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne – 

klasa 1, 

• bardzo dobry stan ekologiczny, 

• dobry stan chemiczny. 

Ocena końcowa – dobry stan wód.  

3.3.4 Warunki klimatyczne 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Alojzego Wosia obszar opracowania położony jest w regionie 

środkowopolskim. Należy do grupy największych wyróżnionych regionów klimatycznych Polski. Obejmuje 

głównie Wyżynę Łódzką, sięgając na południu po północno-zachodnią część Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, a na północy obejmuje swym zasięgiem Równinę Kutnowską. Region cechuje wydłużony 

kształt ułożony południkowo. Ma dobrze zarysowane odcinki granic w części północnej i południowej. Odcinek 

granicy zachodniej również cechuje znaczna wyrazistość. Granica wschodnia regionu jest natomiast mało 

wyraźna i stąd można przyjąć, że stosunki klimatyczne charakterystyczne dla tego regionu silniej nawiązują 

do warunków klimatycznych panujących na terenach położonych na wschód od omawianego regionu, 

a w zdecydowanie mniejszym stopniu do klimatu obszarów położonych na zachód od tego regionu. Na tle 

innych regionów omawiany wyróżnia się znaczniejszą liczbą dni z typem pogody 310 (dni bardzo ciepłe 

cechujące się umiarkowanym zachmurzeniem nieba i brakiem opadu), których w roku jest średnio prawie 38 

oraz dni dość mroźnych z dużym zachmurzeniem i opadem, z pogodą typu 921, których jest na ogół w roku 

prawie 7.2 

Zgodnie z regionalizacją Köppena obszar opracowanie położony jest w zasięgu ciepłego i wilgotnego klimatu 

kontynentalnego. Strefa ta charakteryzuje się średnią temperaturą najzimniejszego miesiąca wynoszącą –3°C 

lub mniej. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca jest wyższa niż 10°C. Nie ma miesiąca ze średnią 

temperaturą powyżej 22°C. Opady są równomiernie rozłożone w całym roku.3 

Średnia roczna temperatura w Brześciu Kujawskim wynosi 8,2oC i jest nieznacznie wyższa niż w Gostyninie 

gdzie wynosi 8,0oC. Podobnie w przypadku śreniej minimalnej i maksymalnej temperatury nieznacznie wyższa 

jest w Brześciu Kujawkim i wynosi odpowiednio 4oC (temp. minimalna) i 12,4oC (temp. maksymalna), przy 

temperaturze w Gostyninie wynoszącej analogicznie 3,9oC (temp. minimalna) i 12,2oC (temp. maksymalna). 

Opady atmosferyczne rosną natomiast na południe i wyższe są w Gostyninie i wynoszą 531 mm przy 526 mm 

w Brześciu Kujawskim. Należy tu jednak zaznaczyć, że w półroczu letnim, z większym opadem 

atmosferycznym, wartość w obu miejscowościach jest taka sama i wynosi 337 mm. Niemniej jest to jednen 

z obszarów o najniższych rocznych sumach opadów w kraju. 

                                                      
2 A. Woś, Klimat Polski, 1999, PWN 
3 M. Pidwirny: Moist Continental Mid-latitude Climates – D Climate Type, 2011 
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Rysunek 3.1  Klimatogram dla miejscowości Brześć Kujawski 

Rysunek 3.2  Klimatogram dla miejscowości Gostynin 

3.3.5 Krajobraz 

Obszar opracowania zdominowany jest przez krajobrazy rolnicze, wykorzystywane pod uprawy rolne, łąki oraz 

nieużytki wzbogacony lokalnymi zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi oraz rozproszoną zabudową 

siedliskową. O walorach krajobrazowych obszaru decydują zbiorowiska leśne obejmujące nie tylko doliny 

cieków ale także lokalne obniżenia i wyniesienia terenu. 

Krajobraz obszaru opracowania został w dużej mierze ukształtowany przez działalność człowieka i ma 

charakter kulturowy. Obszar już od XVIII wieku ze względu na występowanie dobrych gleb wykorzystywany 

był do celów rolniczych. W wyniku stopniowego odlesiania zmianie uległa szata roślinna. Zmianom uległy 

zasięgi poszczególnych form użytkowania ziemi, zwłaszcza lasy. Najistotniejsze zmiany zachodziły w drugiej 

połowie XIX w. a w okresie międzywojennym i powojennym zostały jeszcze utrwalone. W wyniku działalności 

człowieka uwypukleniu w krajobrazie uległy formy pozostałe po ostatni zlodowaceniu. Niewielkie, płytkie 

jeziora wraz z naturalnym otoczeniem w postaci okresowo zalewanych łąk turzycowych oraz naturalnych 

lasów łęgowych, które pozostawiano jako enklawy niezdatne do produkcji rolniczej. 
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Również w zakresie sieci osadniczej warunki naturalne były decydującym czynnikiem kształtowania struktury 

przestrzennej jeszcze w schyłkowym okresie XVIII w. i w początkach XIX wieku. Istniejąca wtedy sieć 

osadnicza miała charakter skupiony, a jej struktura przypominała tzw. plaster miodu. Intensywny proces 

rozwoju osadnictwa przypadający na XIX i XX w. objął prawie wszystkie typy gleb. Ograniczenie stanowiły 

jednak obszary wydmowe położone na północ od obszaru opracowania (zajmowane przez największe 

kompleksy leśne) jak i część terenów bagiennych.  

Niewątpliwie ciekawym procesem była wylesianie i zalesianie tych samych terenów co doprowadziło do 

zróżnicowania krajobrazowego obszarów leśnych tego terenu. W celu pozyskania jak największych obszarów 

pod działalność rolniczą wylesienie objęły również tereny o bardziej urozmaiconej rzeźbie, obejmując głównie 

fragmenty pagórków morenowych i kemowych oraz ich strefy stokowe, a także inne formy, w tym brzegowe 

partie sandrów, fragmenty pokryw piaszczysto-żwirowych i teras. Część z tych obszarów ponownie zalesiono 

głównie w drugiej połowie XX wieku. Najintensywniejsze procesy zalesiania w pierwszej kolejności objęły 

obszary, na których po wcześniejszym wycięciu lasu zostały uruchomione procesy erozji eolicznej. 

Główną przyczyną przemiany krajobrazu wiejskiego w pierwszej połowie XIX w. było rosnące zaludnienie 

i dążenie do wzrostu rentowności majątków, m.in. poprzez zwiększanie areału upraw kosztem lasów. 

Osuszano także tereny podmokłe, do czego przyczynili się mennonici znający metody zagospodarowania 

takich obszarów, którzy przybyli na teren Kujaw na przełomie XVIII i XIX w. Osadnicy z ziem niemieckich, 

specjalizowali się natomiast w karczowaniu lasu. Przypadające na okres Księstwa Warszawskiego 

upowszechnienie uprawy ziemniaka powodowało zapewne wzrost opłacalności produkcji na glebach 

słabszych, co mogło prowadzić do zintensyfikowania procesu wylesiania również gleb słabych.4 

Krajobraz rozumiany jako zewnętrzny wyraz środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze 

opracowania jest charakterystyczny dla obszaru pradoliny Eberswaldzko-Toruńskiej. Najcenniejsze po 

względem krajobrazowym obszary znajdują się w południowej części przedsięwzięcia, które przecina obszar 

chronionego krajobrazu „Dolina Skrwy Lewej”. OChK „Dolina Skrwy Lewej” został powołany ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych Ponadto planowana inwestycja przebiega w pobliżu innych obszarów objętych ochroną prawną 

w tym w ramach rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego oraz 

obszarów Natura 2000. 

3.3.6 Przyroda ożywiona 

3.3.6.1 Obszary chronione w rejonie projektowanej inwestycji  

Trasa projektowanego gazociągu przebiega przez tereny o zróżnicowanych walorach przyrodniczych. 

Obszary o relatywnie większym nagromadzeniu inwentaryzowanych elementów przyrodniczych i spełniające 

istotną funkcję ekologiczną wskazano, jako miejsca przyrodniczo cenne.  

Trasa planowanego gazociągu przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej oraz 

w sąsiedztwie: obszarów Natura 2000 (Błota Kłócieńskie PLH040031, Błota Rakutowskie PLB040001), 

rezerwatów (Dębice, Grodno, Drzewce, Dolina Skrwy) oraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku 

Krajobrazowego. Lokalizację tych obszarów przedstwiono w Załaczniku 2. 

 

                                                      
4 Degórska B., Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770–
1970), PAN IGiPZ, Sedno, 2015 
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Tabela 3.7 Zestawienie kolizji projektowanego gazociągu z obszarami chronionymi oraz obszarów/obiektów chronionych w rejonie gazociągu 

Obszar/obiekt chroniony 

Trasa gazociągu przebiegająca przez obszar 
chroniony 

Trasa gazociągu przebiegająca w sąsiedztwie obszaru/obiektu 
chronionego  

(w odległości ≤ 2,5km) 

Gmina 
Orientacyjny kilometraż 

kolizji z obszarem 

Orientacyjna długość 
odcinka w kolizji z 

obszarem 

Orientacyjny 
kilometraż przebiegu 

w sąsiedztwie 

obszaru 

Średnia odległość 
obszaru/odległość 

obiektu od odcinka 

Orientacyjna długość 
odcinka biegnącego w 

sąsiedztwie 

obszaru/obiektu 

[m] [m] [m] [m] [m] 

WARIANT PODSTAWOWY 

Obszary Natura 2000  

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (PLH) 

Błota Kłócieńskie 
PLH040031 

- - 31,60 - 35,70 1350 - 2500  4100 Kowal 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB) 

Błota Rakutowskie 
PLB040001 

- - 30,60 - 37,20 650 - 2500 6600 Baruchowo/Kowal 

Rezerwaty  

Dębice - - 10,00 – 15,30 1200 - 2300 5300 Włocławek 

Grodno - - 31,30 – 38,50 540 - 2500 7200 Baruchowo 

Drzewce - - 49,30 – 54,18 1000 - 2200 4880 Gostynin 

Dolina Skrwy - - 49,65 – 54,18 1000 - 2300 4530 Gostynin 

Parki Krajobrazowe 

Gostynińsko-
Włocławski Park 
Krajobrazowy 

- 
- 19,00-19,20 (otulina) 2300 – 2500  200 

Włocławek/Kowal/
Baruchowo 

- 
- 27,55-27,70 (otulina) 2400 - 2500 150 

Włocławek/Kowal/
Baruchowo 

- 
- 32,05 - 35,90 1 800 - 2500 3850 

Włocławek/Kowal/
Baruchowo 

Obszary Chronionego Krajobrazu  

Dolina Skrwy Lewej 48,50 – 52,90 4400 - - - Gostynin 

PODWARIANT 1 

Obszary Natura 2000  

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (PLH) 

Błota Kłócieńskie 
PLH040031 

- - 0,0 – 0,60 1 900 – 2 500 600 Kowal 
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Obszar/obiekt chroniony 

Trasa gazociągu przebiegająca przez obszar 
chroniony 

Trasa gazociągu przebiegająca w sąsiedztwie obszaru/obiektu 
chronionego  

(w odległości ≤ 2,5km) 

Gmina 
Orientacyjny kilometraż 

kolizji z obszarem 

Orientacyjna długość 
odcinka w kolizji z 

obszarem 

Orientacyjny 
kilometraż przebiegu 

w sąsiedztwie 

obszaru 

Średnia odległość 
obszaru/odległość 

obiektu od odcinka 

Orientacyjna długość 
odcinka biegnącego w 

sąsiedztwie 

obszaru/obiektu 

[m] [m] [m] [m] [m] 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB) 

Błota Rakutowskie 
PLB040001 

- - 0,0 – 1,34 850 – 2500 1340 Baruchowo/Kowal 

Rezerwaty  

Grodno - - 0,0 – 1,34 480 - 2300 1340 Baruchowo 

Parki Krajobrazowe 

Gostynińsko-
Włocławski Park 

Krajobrazowy 
- 

- 

 
0,0 - 0,65 2 100 - 2500 650 

Włocławek/Kowal/
Baruchowo 
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Planowany gazociąg przebiega również przez korytarz Północno-Centraly Kanał Bachorze (KPnC-12B) w km 

ok. 1,15 – 7,4 oraz korytarz Północno-Centralny Dolina Wisły – Lasy Włocławsko-Gostynińskie (GKPnC-12) 

w km ok. 10,35 – 10,38 oraz 11,00 – 11,10. 

W odległości ok. 250 m od osi planowanego gazociągu nie stwierdzono pomników przyrody. 

Trasa przebiegu gazociągu znajduje się poza obszarami wpisanymi na listę obszarów wodno-błotnych 

o międzynarodowym znaczeniu, wyznaczonych w ramach zobowiązań wynikających z Konwencji 

Ramsarskiej, konwencji o obszarach wodno-błotnych, ratyfikowanej przez Polskę w 1978 r. 

Podsumowując, trasa projektowanego gazociagu przebiega przez jeden obszar chronionego krajobrazu oraz 

w sąsiedztwie jednego parku krajobrazowego, dwóch obszarów Natura 2000 i czterech rezerwatów. 

3.3.6.1.1 Obszary Natura 2000 

Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują 

się: 

• w odległości ok. 650 m - Błota Rakutowskie PLB040001, 

• w odległości ok. 1350 m - Błota Kłócieńskie PLH040031. 

➢ PLB040001 Błota Rakutowskie 

Powierzchnia obszaru wynosi 4437.93 ha. 

Obszar obejmuje Jez. Rakutowskie wraz z przybrzeżnym pasem zalewowych łąk turzycowych oraz 

przylegający do nich wilgotny kompleks leśny, zajęty przez olsy i łęgi olszowo-jesionowe. Obszar zajmuje 

centralną część zatorfionej niecki Błot Rakutowskich i Błot Kłocieńskich, odwadnianych przez rzekę Kłótnię. 

Samo jezioro jest dość płytkim zbiornikiem o pow. ok. 300 ha, o płaskich brzegach porośniętych szerokim na 

100-150 m pasem szuwaru pałkowego, trzcinowego i oczeretowego. Niewielka głębokość jeziora i jego płaskie 

brzegi sprawiają, że w ciągu roku zmiany powierzchni lustra wody sięgają rzędu 60-70 ha, przy stosunkowo 

nieznacznych wahaniach pionowych. Jezioro posiada bogatą roślinność wodną, tak zanurzoną jak i pływającą, 

a znaczne powierzchnie dna zajęte są przez łąki ramienicowe. Wokół jeziora występują okresowo zalewane 

łąki turzycowe. 

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 42. Występuje co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), zielonka (PCK), 

podróżniczek (PCK), gęgawa, śmieszka, sieweczka obrożna (PCK); stosunkowo licznie (C7) występuje 

błotniak łąkowy, rybitwa czarna i dzięcioł średni. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji 

szlaku wędrówkowego (C3) głowienki i gęgawy; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 

20000 osobników (C4); stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga cyraneczka, czernica,  płaskonos, łyska, 

krwawodziób, czajka i rybitwa czarna. 

➢ PLH040031 Błota Kłócieńskie  

Powierzchnia obszaru wynosi 3899,3 ha. 

Ochronie podlega obszar tzw. Niecki Kłócieńskiej. Niecka w większości wypełniona jest osadami 

organicznymi, jest to obszar dawnych torfowisk niskich, zalegających na kredzie jeziornej, odwadniany przez 

rzekę Kłótnię. W centrum obszaru znajduje się unikatowe jezioro Rakutowskie, pochodzenia wytopiskowego. 

Jest to jezioro ramienicowe z bogatą roślinnością wodną. Wokół Jeziora Rakutowskiego rozciąga się rozległy 

kompleks ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, w tym znaczne powierzchnie łąk trzęślicowych z takimi 

gatunkami jak: goździk pyszny, goryczka wąskolistna, selernica żyłkowana, groszek błotny, storczyk kukawka. 

Obszar ostoi w znacznej części porośnięty jest przez wilgotne kompleksy leśne, zajęte przez olsy, łęgi 
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jesionowo-olszowo i łęgi wiązowo-jesionowe. Fitocenozy wilgotnych lasów są ostoją rzadkich w centralnej 

Polsce składników flory, np. wawrzynek wilczełyko, wroniec widlasty, zdrojówka rutewkowata, wiechlina 

odległokłosa (http://www.naszanatura2000.pl/). 

3.3.6.1.2 Rezerwaty przyrody 

W  najmniejszej odległości w stosunku do planowanej inwestycji znajdują się następujące rezerwaty przyrody:  

➢ Rezerwat przyrody „Grodno” 

Rezerwat leśny utworzony w 1998 roku znajduje się w granicach gminy Baruchowo. Zajmuje powierzchnię 

132,88 ha i leży w odległości około 4 km na południowy-wschód od miejscowości Baruchowo. Obejmuje cztery 

oddziały należące do leśnictwa Kurowo. Ochronie podlega jezioro Grodno o powierzchni 15,38 ha, liczne 

wysięki, źródliska i rzadkie zespoły leśne takie jak: ols porzeczkowy, łęg wiązowo-jesienny i grąd niski. 

Osobliwością rezerwatu są lasy łęgowe o charakterze podgórskim: podgórski łęg jesionowy i łęg jarzmiankowy. 

Występuje tu szereg gatunków rzadkich i chronionych, m.in. czosnek niedźwiedzi, jarzmianka większa, 

czerniec gronkowy, bluszcz pospolity, łuskiewnik różowy, lilia złotogłów, zbrojówka rutewkowata, kopytnik 

pospolity i kalina koralowa. Jest to jeden z ciekawszych rezerwatów regionu kujawsko-pomorskiego. 

➢ Rezerwat przyrody „Dębice” 

Rezerwat leśny utworzony w 1998 roku zajmuje powierzchnię 41,92 ha. Jest to rezerwat chroniący dobrze 

zachowane fitocenozy leśne (świetliste dąbrowy wraz z ich wilgotnymi podzespołami) zaroślowe i łąkowe 

(www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/). 

➢ Rezerwat przyrody „Drzewce” 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądowych zbiorowisk leśnych położonych na terenie pradoliny 

rzeki Skrwy Lewej. Od strony wschodniej rezerwat graniczy z drogą z Gostynina do Kutna, a przez jego środek 

przebiega linia kolejowa Gostynin-Kutno. Od zachodu graniczy z doliną rzeki Skrwy Lewej. Drzewostany 

rezerwatu w zdecydowanej większości są pochodzenia sztucznego, jedynie fragmenty na stokach doliny 

Skrwy Lewej i część olszyn w dolinie mają charakter naturalny (www.gostynin.lodz.lasy.gov.pl/). 

➢ Rezerwat przyrody „Dolina Skrwy” 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikalnego krajobrazu przełomu rzeki Skrwy Lewej oraz 

różnorodnych zbiorowisk leśnych z przewagą grądów. Rezerwat obejmuje fragment doliny rzeki Skrwy Lewej 

oraz drzewostany graniczące z jej prawym brzegiem. Rezerwat jest mało narażony na penetrację przez 

ludność. Ścieżką wzdłuż wału ozowego po wschodniej granicy rezerwatu biegnie mało uczęszczany czerwony 

szlak turystyczny. Niedostępność rezerwatu sprzyja ochronie jego zasadniczego celu – doliny rzeki Skrwy. 

Cenne są również stare okazy drzew: świerków, jesionów i dębów czerwonych zgrupowane zwłaszcza wzdłuż 

szlaku turystycznego jak i trafiające się w głębi rezerwatu stare dęby (www.gostynin.lodz.lasy.gov.pl/). 

3.3.6.1.3 Parki krajobrazowe 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 

Powierzchnia obszaru wynosi 3899,3 ha. 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) został utworzony w 1979 roku na terenie gmin: 

Włocławek, Kowal i Baruchowo (woj. kujawsko-pomorskie) oraz gmin: Nowy Duninów, Łąck, Gostynin (woj. 

mazowieckie). 

Przestrzeń geomorfologiczną tego obszaru tworzą trzy elementarne jednostki: wysoczyzna lodowcowa, 

poziomy fluwioglacjalne i doliny rzeczne. W obrębie tych jednostek występuje wiele mniejszych form 
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morfologicznych, m.in. skarpy, kemy, ozy, wydmy, czy zagłębienia bezodpływowe. Pokryte zbiorowiskami 

leśnymi liczne wydmy są charakterystycznym elementem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 

Obszary wodne zajmują łącznie 3,5% powierzchni parku, zaś podstawą sieci hydrologicznej są 43 jeziora. 

Lasy i bory zajmują ponad 62% powierzchni parku z przewagą borów sosnowych i mieszanych. W dolinach 

rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów. 

Flora parku charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem gatunków. Stwierdzono tutaj około 800 gatunków 

roślin naczyniowych. Znamienną cechą flory Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest udział 

reliktów glacjalnych i elementów o charakterze podgórskim. Na terenie GWPK stwierdzono występowanie 

około 180 gatunków ptaków, z czego około 135 gatunków to gatunki lęgowe. Najcenniejsze z nich to: bocian 

czarny, kulik wielki, żuraw, wąsatkę, bąk, rycyk, bielik. 

Na terenie parku stwierdzono występowanie 57 gatunków ssaków. Na szczególną uwagę zasługuje rząd 

owadożernych reprezentowanych, m.in. przez jeża wschodniego, ryjówkę aksamitną i malutką oraz rzęsorka 

rzeczka i rząd nietoperzy w liczbie 11 gatunków. Wyjątkową atrakcją naukową parku jest jezioro Gościąż 

wpisane na listę przyrodniczych fenomenów w skali światowej dzięki utrwalonym w formie lamin osadom, które 

odkładały się w ciągu 12 000 lat w rocznych i wiekowych rytmach akumulacyjnych. Jest to jak dotychczas 

jedyny stwierdzony w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika 

(http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/). 

3.3.6.1.4 Obszary chronionego krajobrazu 

Projektowana inwestycja przecina jeden obszar chronionego krajobrazu, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu 

Dolina Skrwy Lewej, który został utworzony 1988 r. i obejmuje on powierzchnię ok. 8 373 ha. Położony jest 

na granicy południowej części Równiny Urszulewskiej i Równiny Raciąskiej i chroni wyróżniające się 

krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.Obecnie jego funkcjonowanie określa 

Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2006 r nr 157 poz. 6155). 

3.3.6.1.5 Użytki ekologiczne 

Użytek ekologiczny (bez nazwy) – położony w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Włocławek. Użytek 

obejmuje śródleśne bagno o powierzchni 0,45 ha w oddziale leśnym nr 336 na terenie Nadleśnictwa 

Włocławek. Został ustanowiony w 1998 r. na mocy Rozporządzenia nr 32/98 Wojewody Włocławskiego z 19 

listopada 1998 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wł. z 1998 r. Nr 22, poz. 231). 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

z 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 8, poz. 

76). 

3.3.6.1.6 Miejsca cenne przyrodniczo 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach korytarzy ekologicznych.  

Koncepcje korytarzy ekologicznych powstały, jako odpowiedź na fragmentację środowiska przyrodniczego 

w Europie, a utrzymanie i poprawa łączności ekologicznej staly się jednym z największych wyzwań 

współczesnej ochrony przyrody. Korytarz ekologiczny to siedlisko lub zespół siedlisk łączący dwa płaty 

naturalnych lub przekształconych siedlisk niezabudowanych lub zabudowanych w niewielkim stopniu. 

 W praktyce, jako korytarze ekologiczne określane są obszary o względnie dobrze zachowanym środowisku, 

łączące większe dobrze zachowane obszary siedliskowe zwierząt. Szerokość korytarzy wynika przede 

wszystkim z wymagań konkretnego gatunku, największe wymagania mają duże gatunki ssaków (ryś, 

niedźwiedź, łoś, żubr).Do najważniejszych funkcji korytarzy zalicza się: 
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⎯ zmniejszenie stopnia izolacji poszczególnych płatów siedlisk i ułatwienie przemieszczania się 

organizmów pomiędzy nimi, a co za tym idzie, zwiększenie prawdopodobieństwa kolonizacji 

izolowanych płatów; 

⎯ zwiększenie przepływu genów między płatami siedlisk zapobiegające utracie różnorodności 

genetycznej; 

⎯ obniżenie śmiertelności, szczególnie wśród osobników młodych, wypartych z płatów dogodnych 

siedlisk, wskutek zachowań terytorialnych. 

Sieć korytarzy ekologicznych, bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego, 

pozostaje w przestrzennym konflikcie z prowadzeniem robót liniowych jak np. budowa gazociągu, bardzo 

istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego bardzo ważne jest poszukiwanie rozwiązań 

optymalnych dla ochrony środowiska i rozwiązywania konfliktów.  

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN 

w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza 

Jędrzejewskiego. Opracowanie powstawało w dwóch etapach: 

• etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla obszarów 

Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych ssaków; 

• etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze środków 

EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz 

spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. 

W ramach projektu wyznaczono spójną sieć, obejmującą zarówno wszystkie ważne obszary przyrodnicze 

(obszary węzłowe) jak i korytarze łączące je w jedną ekologiczną całość tj. sieć korytarzy ekologicznych. Za 

obszary węzłowe uznano zarówno tereny prawnie chronione - parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary 

Natura 2000, oraz wybrane rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, a także ze względu na 

ważne funkcje ekologiczne - duże kompleksy leśne, doliny rzeczne oraz inne tereny dobrze zachowane pod 

względem przyrodniczym. Jako punkty docelowe sieci korytarzy, znajdujące się w strefie przygranicznej, 

wytypowano ważne obszary przyrodnicze, mające łączność ekologiczną z innymi cennymi pod względem 

przyrodniczym terenami w krajach sąsiednich. Podstawą do połączenia obszarów węzłowych oraz punktów 

docelowych były przeprowadzone analizy środowiskowe. Przy wyznaczaniu przebiegu korytarzy 

ekologicznych brano pod uwagę istniejącą ciągłość obszarów o wyższym stopniu naturalności (przede 

wszystkim lesistości) oraz jak najmniejszą gęstości zabudowy. Opierano się również na wynikach badań 

wybranych gatunków wskaźnikowych - głównie wilka, ale także rysia, łosia i jelenia. Uwzględniono m.in. 

lokalizację zrekonstruowanych szlaków migracji wilka i rysia na podstawie udokumentowanych przebiegów 

rekolonizacji dzisiejszego obszaru Polski po kilkukrotnym wytępieniu tych gatunków w XIX i XX wieku (Kurek 

2001, Jędrzejewski 2002) oraz analizy wybiórczości środowiskowej wilka (Jędrzejewski, 2008). Wykorzystano 

także wyniki badań genetycznych nad wilkiem oraz inne wcześniejsze projekty korytarzy ekologicznych oparte 

na odmiennych gatunkach wskaźnikowych. 

Trasa projektowanego gazociągu przebiega przez korytarz Północno-Centraly Kanał Bachorze (KPnC-12B) w 

km ok. 1,15 – 7,4 oraz korytarz Północno-Centralny Dolina Wisły – Lasy Włocławsko-Gostynińskie (GKPnC-

12) w km ok. 10,35 – 10,38 oraz 11,00 – 11,10. 

3.3.7 Gleby 

Charakterystyka gleb występujących na trasie projektowanego gazociągu relacji Gustorzyn – Leśniewice 

została sporządzona przy wykorzystaniu materiałów – map glebowych i map kompleksów przydatności 

rolniczej, opracowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. 

Do analizy oddziaływania projektowanej inwestycji na gleby przyjęto obszar obejmujący pas terenu po 50 m 

od osi gazociągu, odpowiadający szerokości wnioskowanego pasa.  
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Skały macierzyste gleb na trasie gazociągu 

Przeważająca część gleb, występujących na trasie gazociągu wytworzyła się na utworach piaszczystych (ok. 

79,7%) w tym głównie na piaskach gliniastych (lekkich i mocnych), piaskach słabogliniastych i piaskach 

luźnych. Dla ok. 16,5% skałą macierzystą są gliny (głównie lekkie). Utwory lessowe, ilaste i pyłowe stanowią 

podłoże dla ok. 1,7%, z kolei utwory torfowe stanowią podłoże dla niespełna 1% gleb na trasie gazociągu. 

Zróżnicowanie typologiczne gleb na trasie gazociągu 

Wzdłuż całej trasy gazociągu pod względem typologicznym przeważają gleby brunatne właściwe i brunatne 

wyługowane oraz brunatne kwaśne, które stanowią ok. 46% wszystkich typów gleb (ok. 250 ha). 

Rozprzestrzenione są przede wszystkim na terenach gmin: Gostynin (ok. 87,6 ha), Baruchowo (łącznie ok. 

65,5 ha), Kowal (ok. 38,8 ha), Włocławek (ok. 36,5 ha) oraz Brzesć Kujawski (ok. 17,4 ha), natomiast w gminie 

Choceń ich powierzchnia zajmuje niecałe 5 ha. Łączny udział tego typu gleb to ok. 46% na trasie planowanego 

gazociągu. 

Kolejną grupą gleb o znacznym udziale na analizowanym obszarze, są gleby bielicowe i pseudobielicowe, 

których łączna powierzchnia zajmuje ok. 141,2 ha, co daje ok. 26% powierzchni obszaru trasy gazociągu. 

Największą powierzchnią objętą tym typem gleb jest gmina Kowal (ok. 45 ha), a następnie na podobnym 

poziomie - gmina Choceń (ok. 29 ha), Gostynin (ok. 27 ha) i Brześć Kujawski (ok. 21 ha). Na terenie gminy 

Baruchowo gleby te zajmują powierzcnię niecałych 15 ha, natomiast w gminie Włocławek ok. 4,2 ha. 

Stosunkowo duży udział w przebiegu gazociągu mają czarne ziemie (ok. 23%), w tym czarne ziemie 

zdegradowane i ziemie szare oraz czarne ziemie właściwe. Łącznie zajmują powierzchnię ok. 124,5 ha, 

występując głównie na terenie gminiy Włocławek (ok. 52 ha) oraz Brześć Kujawski (ok. 40,6 ha), natomiast  

w gminach Kowal i Gostynin ich powierzchnia wynosi odpowiednio ok. 19,4 ha i ok. 10 ha. W gminie 

Baruchowo oraz Choceń udział czarnych ziem jest niewielki i wynosi poniżej 2 ha.  

Około 15 ha zajmują gleby hydrogeniczne (murszowo-mineralne i murszowate oraz torfowe i murszowo-

torfowe), przy czym największy ich udział (ok. 2,8%) na trasie przebiegu gazociągu występuje w gminie 

Gostynin obejmując ok. 1,7 ha. Na terenie gminy Kowal gleby te zajmują ok. 4,4 ha, natomiast na terenach 

gmin Brześć Kujawski, Baruchowo i Włocławek ich powierzchnia jest poniżej 1 ha.  

Około 1% powierzchni (6,8%) to gleby o niewykształconym profilu. Największy obszar zajmują na terenie 

gminy Włocławek (ok. 3 ha). 

Gleby typu napływowego, czyli mady i gleby aluwialne stanowią jedynie 0,7% powierzchni analizowanego 

obszaru zajmując niecałe 4 ha. Największą powierzchnię zajmują w gminie Brześć Kujawski (ok. 3,6 ha), 

w pozostałych gminach ich udział jest znikomy. 
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Rysunek 3.3  Procentowy udział poszczególnych typów gleb w przebiegu gazociągu  

Wartość użytkowa gleb na trasie planowanego gazociągu 

Większe zróżnicowanie gleb dotyczy ich przydatności rolniczej. Występujące w pasie przeznaczonym pod 

inwestycję grunty orne w planowanym wariancie reprezentują większość kompleksów przydatności rolniczej, 

tj.: 

• 1 - kompleks pszenny bardzo dobry (zaliczamy tu I i II klasę bonitacyjną), 

• 2 - kompleks pszenny dobry (zaliczamy tu IIIa i IIIb klasę bonitacyjną), 

• 3 - kompleks pszenny wadliwy (zaliczamy tu IIIb, IVa, IVb klasę bonitacyjną), 

• 4 - kompleks żytni bardzo dobry (zaliczamy tu IIIb klasę bonitacyjną), 

• 5 - kompleks żytni dobry (zaliczamy tu IVa, IVb klasę bonitacyjną), 

• 6 - kompleks żytni słaby (zaliczamy tu IVb, V klasę bonitacyjną), 

• 7 - kompleks żytni najsłabszy (zaliczamy tu VI klasę bonitacyjną), 

• 8 - kompleks zbożowo - pastewny mocny (zaliczamy tu IIIb i IVa klasę bonitacyjną), 

• 9 - kompleks zbożowo-pastewny słaby (zaliczamy tu IVb i V klasę bonitacyjną), 

a ponadto dwa kompleksy użytków zielonych: 

• użytki zielone średnie (2z) - kl. III i IV 

• użytki zielone słabe i bardzo słabe (3z) - V i VI. 

Na przebiegu projektowanego gazociągu dominują kompleksy żytni bardzo dobry (4) i żytni dobry (5), 

a następnie kolejno kompleksy: pszenny dobry (2), żytni słaby (6), żytni bardzo słaby (7), zbożowo-pastewny 

mocny (8), pszenny wadliwy (3) oraz zbożowo-pastewny słaby (9). Łącznie kompleksy te stanowią ok. 93% 

wszystkich gleb występujących na całej długości projektowanego gazociągu (ok. 503 ha). 

Pozostała część powierzchni na analizowanym obszarze to tereny zajęte przez lasy (ok. 1%), nieużytki rolne 

(ok. 0,8%), gleby rolniczo nieprzydatne (ok. 0,3%) oraz tereny zabudowane (ok. 0,07%) i wody ok. 0,06%. 

Kompleks żytni bardzo dobry (4) zajmuje powierzchnię około 119 ha. Są to najlepsze gleby wytworzone 

przeważnie na piaskach gliniastych mocnych całkowitych lub piaskach gliniastych zalegających na 

zwięźlejszych podłożach. Posiadają widoczną strukturę z dobrze wykształconym poziomem próchniczym 
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i właściwymi stosunkami wodnymi. Ich największe powierzchnie występują w gminach Kowal (ok. 39 ha), 

Baruchowo (ok. 38,5 ha), Choceń (ok. 18,5 ha) i Gostynin (ok. 16,4 ha), natomiast w obrębie gmin Brześć 

Kujawski i Włocławek wynoszą po ok. 2,6 ha. 

Około 17,7% powierzchnie zajmuje kompleks żytni dobry (5), do którego zaliczane są głównie gleby 

wytworzone na piaskach gliniastych lekkich oraz piaskach gliniastych całkowitych. Są one dość wrażliwe na 

suszę, przeważnie głęboko wyługowane i zakwaszone. Największe powierzchnie gleb tego kompleksu 

znajdują się w gminach Gostynin (ok. 28 ha), Kowal (ok. 29 ha), Włocławek (ok. 11 ha) oraz Choceń (ok. 10 

ha) i Brzesć Kujawski (niecałe 10 ha).  

Kompleks pszenny dobry (2) zajmuje powierzchnię ok. 79 ha, co stanowi około 14,6% analizowanego obszaru. 

Gleby te są mniej żyzne i urodzajne niż gleby kompleksu 1, ale są odporne na degradację. Największą 

powierzchnię pokrywają w obrebie gmin: Włocławek (ok. 35,7 ha), Brzesc Kijawski (ok. 16,4 ha) oraz Kowal 

(ok. 14,2 ha). Mniejsze połacie występują w gminach Gostynin (ok. 9 ha), Baruchowo (ok. 3,3 ha) oraz Choceń 

(ok. 0,6 ha). 

Łączną powierzchnię prawie 66 ha (ok. 12%) pokrywa kompleks 6 żytni słaby występujący na glebach 

wytworzonych z piasków gliniastych lekkich, podścielonych żwirem piaszczystym lub piaskiem luźnym. 

Cechują się one nadmierną przepuszczalnością i niewielką zdolnością zatrzymywania wody, przez co są 

ubogie w składniki pokarmowe. Znaczna powierzchnia tego kompleksu występuje na terenie gminy Gostynin 

(ok. 29,8 ha), Baruchowo (ok. 14,3 ha) i Włocławek (ok. 13 ha). W pozostałych gminach zajmują mniejsze 

powierzchnie – w gminie Brzesć Kujawski ok. 5,2 ha, Kowal ok. 2,2 ha oraz Choceń ok. 1,5 ha. 

Około 10% obszaru zajmuje kompleks żytni bardzo słaby (7) obejmujący najsłabsze gleby wytworzone 

z piasków luźnych i słabo gliniastych przechodzących na niewielkiej głębokości w piasek luźny lub żwir. Gleby 

te są ubogie w składniki pokarmowe a jednocześnie przeważnie trwale suche. Zajmują powierzchnię: ok. 30,3 

ha na terenie gminy Gostynin, ok. 12,2 ha na terenie gminy Włocławek, ok. 10,4 ha na terenie gminy Brzesć 

Kujawski, natomiast w gminach Brześć Kujawski i Kowal odpowiednio niecałe 1,8 ha i 0,7 ha. 

Z kolei na około 9% powierzchni wystepuje kompleks zbożowo-pastewny mocny (8) obejmując ok. 49 ha. 

Wystepuje on na glebach średnio zwięzłych i ciężkich okresowo długo podmokłych. Największą powierzchnię 

zajmuje w obrębie gminy Brześć Kujawski (ok. 21 ha) i Kowal (ok. 16 ha), w pozostałych gminach występuje 

na powierzchni poniżej 5 ha – Włocławek ok 4 ha, Gostynin i Choceń (po ok. 3 ha) i Baruchowo ok. 1,5 ha. 

Kompleks 3 pszenny wadliwy stanowi ok. 4,6% powierzchni analizowanego obszaru i występuje na glebach 

średnio zwięzłych i zwięzłych. Największą powierzchnię zajmuje w gminie Baruchowo (ok. 15,7 ha) oraz 

Włocławek (ok. 8,6 ha). Na terenie gmin Brześc Kujawski, Choceń i Kowal powierzchnia kompleksu nie 

przekracza 1 ha. 

Około 2,5% powierzchni to kompleks zbożowo-pastewny słaby obejmujący ok. 13,5 ha. Można go spotkać 

głównie w obrębie gminy Brześc Kujawski (ok. 10 ha) oraz Gostynin (ok. 2 ha), natomiast w gminie Kowal 

zajmuje jedynie ok. 0,4 ha, podobnie w gminie Włocławek.  

Trasa gazociągu przecina kilka dolin rzecznych na łącznym odcinku około 4% długości trasy. Wystepuja tam 

użytki zielone (2z i 3z), które zajmują ok. 21,5 ha. Odnosi się to do rzeki Zgłowiączki, Skrwy Lewej oraz 

mniejszych cieków na trasie gazociągu. 

Gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego (1) zajmują jedynie ok. 4 ha na całej długości gazociągu (0,8%) 

w gm. Włocławek w km ok. 8,70 – 10,15 oraz na odcinku około km 15,10 – 15,30 i ok. km 15,70 – 16,30.  

3.3.8 Budowa geologiczna 

Niniejszy zarys budowy geologicznej rejonu trasy gazociągu, na tle istniejącego podziału geograficznego 

i podziału na główne jednostki geologiczno – strukturalne Polski, wykonano na podstawie danych 
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geologicznych archiwalnych zawartych w Szczegółowych mapach geologicznych Polski w skali 1: 50 000, 

Mapach hydrogeologicznych Polski w skali 1: 50 000 oraz na podstawie wyników wierceń i sondowań 

geotechnicznych wykonanych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu i zawartych we „Wstępnej opinii 

geotechnicznej”, wykonananej przez OTS-IP Sp. z o.o. Kraków w styczniu 2019 r. Opis z uwagi na charakter 

inwestycji ograniczono głównie do warstw przypowierzchniowych. 

Szczegółowy opis budowy geologicznej wzdłuż kilometrażu projektowanej trasy gazociągu, obejmujący opis 

rodzaju gruntów występujących w poziomie posadowienia gazociągu, jak również głębokość występowania 

wód gruntowych w opisywanych odcinkach trasy oraz ocenę warunków budowlanych wynikających z budowy 

geologicznej przedstawiono w rozdziale 3.3.10 dotyczącym warunków gruntowo – wodnych. 

W nawiązaniu do istniejącego podziału na główne jednostki geologiczno-strukturalne Polski, trasa 

opisywanego gazociągu przebiega w obrębie Platformy Zachodnioeuropejskiej (paleozoicznej) oraz 

występująej w jej obrębie mniejszej jednostki strukturalnej obejmującej segment kujawski w antyklinorium 

śródpolskim5. 

Obszar przebiegu gazociągu położony jest w obrębie wału kujawskiego – pomorskiego, gdzie dominują 

plejstoceńskie utwory zlodowacenia północnopolskiego oraz utwory czwartorzędowe. Najstarszymi 

rozpoznanymi osadami w rejonie są osady permskie. Na większości analizowanego obszaru osady te 

przykryte są utworami jurajskimi, nad którymi znajdują się miejscami utwory kredowe lub trzeciorzędowe. 

W  dolinach rzek z kolei zalegają czwartorzędowe osady plejstoceńskie i holoceńskie. 

Cechą charakterystyczną utworów permskich w tym rejonie są cechsztyńskie wysady solne „Lubień” 

i „Łanięta”, podobne do siebie pod względem grubości czapy, budowy wewnętrznej oraz problemów 

hydrologicznych związanych z obecnością zawodnienia w czapie. Zwierciadło solne na obu wysadach zalega 

na poziomie 235–442 m. Główną partię wysadu stanowią sole kamienne, oprócz których występują także 

m. in. sole potasowe, anhydryty, zubry i iły. 

Okres jury reprezentowany jest przez różne formacje w zależności od lokalizacji. W rejonie Czerniewic górny 

malm widoczny jest jako margle ilaste, okolice pomiędzy Kowalem a Gostyninem to w dalszym ciągu wapienie 

i margle jury górnej, ale także łupki ilaste, piaskowce i dolomity jury środkowej oraz piaskowce, dolomity 

i brekcje jury dolnej. W rejonie Gostynina również obecne są trzy ogniwa stratygraficzne: lias, dogger i malm, 

przy czym lias reprezentowany jest przez piaskowce, iłowce i mułowce, dogger przez piaskowce 

z przewarstwieniami zlepieńców i wkładkami iłowców, natomiast na malm składają się wapienie i dolomity.  

Utwory kredowe występują w okolicy Włocławka, gdzie osiągają miąższość około 30 m. Są to głównie 

ciemnobrunatne iły łupkowe, pylasto-piaszczyste, jasnoszare piaskowce z małżoraczkami oraz silnie 

wapnistych mułowce łyszczykowe z detrytusem muszlowym. Z kolei nad wysadem solnym Lubienia występują 

iły, anhydryty i gipsy z okresu górnej kredy i trzeciorzędu. W rejonie Gostynina osady kredowe pochodzą 

z kredy dolnej reprezentowanej jest przez ciemnoszare i czarne łupki, mułowce z wkładkami margli oraz 

piaskowce. Nad nimi znajdują się osady kredy górnej - głównie wapienie margliste i margle z krzemieniami.  

Trzeciorzędowe utwory oligoceńskie w rejonie przebiegu gazociągu reprezentowane są przeważnie przez iły, 

mułki, mułowce oraz piaski (glaukonitowe, kwarcowe). Osady mioceńskie stanowią piaski i iły, w których 

występują przerosty węgli brunatnych na różnych głębokościach. Pliocen wykształcony jest głównie w formie 

osadów ilastych. 

Osady czwartorzędowe dominują na analizowanym obszarze. Najczęstsze utwory z tego okresu wywodzą się 

ze zlodowacenia północnopolskiego, zlodowacenia Warty oraz Wisły i są to m. in. piaski i żwiry akumulacji 

rzecznolodowcowej, piaski, żwiry, głazy, gliny zwałowe i ich eluwia piaszczyste. Często występują ponad to 

osady holoceńskie w postaci namułów, torfów i piasków humusowych koncentrujących się w dolinach 

                                                      
5 Regionalizacja Tektoniczna Polski, 2011 
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rzecznych i zagłębieniach bezodpływowych terenu. Ze względu na bliskość doliny Wisły oraz występowanie 

na trasie przebiegu gazociągu mniejszych cieków wodnych, miejscami występują również mady, iły i piaski ze 

żwirami akumulacji rzecznej i jeziornej.  

Miąższości utworów plejstoceńskich są zmienne na trasie przebiegu gazociągu i wynoszą od około 30 do 

140 m. Piaski rzeczne osiągają znaczną miąższość w dolinie Zgłowiączki w okolicach Brześcia Kujawskiego 

(około 20 – 30 m), natomiast namuły torfiaste w obniżeniu Rakutówki i w sąsiedztwie Jeziora Rakutowskiego 

osiągają miąższość do 2 m. W okolicach Gostynina na obszarach wyższych terasów rzecznych i wysoczyzn 

wodnolodowcowych znajdują się utwory eoliczne w formie wydm i pól wydmowych o wysokości względnej 

około 20 m.  

W poniższej tabeli przedstawiono w sposób szczegółowy budowę geologiczną obszaru przez który przebiega 

gazociąg. 

Tabela 3.8 Utwory geologiczne wzdłuż trasy gazociągu 

Nazwa 
arkusza 

Oznaczenie 
na arkuszu 

Utwory 
Stratygrafia 

(okres) 
Pochodzenie utworów 

(oddział, zlodowacenie) 
Przybliżony 
kilometraż 

Brześć 
Kujawski 

8 Piaski i mułki deluwialne Czwartorzęd - 
0,00 – 0,03 

10,10 – 10,20 

23 Gliny zwalowe Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Warty 
0,03 – 0,20 

3 Piaski humusowe Czwartorzęd Holocen 10,63 – 10,70 

15 Piaski i żwiry ozów Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

0,20 – 0,80 

2,50 – 2,57 

18 Gliny zwałowe Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

0,80 – 1,38 

1,45 – 1,75 

2,75 – 4,15 

4,27 – 4,40 

8,95 – 9,10 

9,40 – 9,80 

10,20 – 10,32 

10,95 – 11,00 

11,67 – 12,75 

2/4 

Namuły torfiaste na pisakch 
rzecznych teresów 
zalewowych 2,0 – 5,0 m n.p. 
rzeki 

Czwartorzęd Holocen 
1,38 – 1,45 

2,32 – 2,40 

11 
Piaski morenowe terasów 
nadzalewowych 2,0 – 5,0 m 
n.p. rzeki 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

1,75 – 2,32 

20 Iły i mułki zastoiskowe Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Wisły 

2,40 – 2,50 

5,00 – 6,25 

6,41 – 8,18 

8,25 – 8,75 

12 
Pisaki i żwiry 
wodnolodowcowe 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

2,57 – 2,75 

4,40 – 5,00 

8,75 – 8,95 

9,10 – 9,40 

9,80 – 10,10 

10,32 – 10,63 

10,70 – 10,95 

11,00 – 11,67 

12,75 – 12,80 

2/18 
Namuły torfiaste na glinach 
zwałowych 

Czwartorzęd Holocen 4,15 – 4,27 
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Nazwa 
arkusza 

Oznaczenie 
na arkuszu 

Utwory 
Stratygrafia 

(okres) 
Pochodzenie utworów 

(oddział, zlodowacenie) 
Przybliżony 
kilometraż 

12/20 
Pisaki i żwiry 
wodnolodowcowe na iłach 
i mułkach zastosikowych 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

6,25 – 6,41 

Włocławek 

Qp
 4

g
g

 Glina zwałowa Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Bałtyckie 

12,80 – 12,85 

14,50 – 18,30 

18,40 – 19,05 

22,95 – 25,60 

25,92 – 26,10 

26,30 – 27,08 

27,45 -  27,60 

27,92 – 29,05 

Qp
 4

pk
fg+f  

Piaski wodnolodowcowe 
i rzeczne oraz piaski 
zbiorników okresowo 
zamkniętych 

Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Bałtyckie 
12,85 – 13,80 

dQ Osady deluwialne Czwartorzęd - 13,80 – 14,40 

Qp
 4

i
b  Iły warwowe Czwartorzęd 

Plejstocen 

Zlodowacenie Bałtyckie 
14,40 – 14,50 

Qh
 

n
f  Namuły den dolinnych Czwartorzęd Holocen 18,30 – 18,40 

pg

g
Qp

 4 Piaski peryglacjalne na 
glinie zwałowej 

Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Bałtyckie 

19,05 – 22,95 

25,60 – 25,92 

27,08 – 27,45 

27,60 – 27,80 

fQh Torfy Czwartorzęd Holocen 26,10 – 26,30 

nQh Namuły torfowe Czwartorzęd Holocen 27,80 – 27,92 

Lubień 
Kujawski 

Qp
 4

g
g

 Gliny zwałowe Czwartorzęd 

Plejstocen 

Zlodowacenie 

Północnopolskie 

29,05 – 29,22 

29,31 – 29,73 

29,90 – 31,11 

31,20 – 33,21 

33,31 – 34,45 

34,84 – 34,93 

phQh 
Piaski humusowe rynien, 
den dolinnych i zagłębień 

bezodpływowych 
Czwartorzęd Holocen 

29,22 – 29,31, 

34,65 – 34,82 

tQh Torfy i namuły bagienne Czwartorzęd Holocen 29,73 – 29,90 

ntQh 
Namuły torfiaste i gytie 
rynien, den dolinnych 
i zagłębień bezodpływowych 

Czwartorzęd Holocen 31,11 – 31,20 

pż 
Piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Zlodowacenie 
Północnopolskie 

33,21 – 33,31 

Qh
 

p
d  

Piaski ilaste (częściowo 
humusowe) deluwialne 
bocznych dolin i zagłebień 
bezodpływowych 

Czwartorzęd Holocen 34,45 – 34,65 

p1 
Piaski z domieszką żwirów 
wodnolodowcowych dolne 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Zlodowacenie 

Północnopolskie 

34,82 – 34,84 

34,93 – 35,06 

Gostynin 

27 
Piaski i piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 

Zlodowacenia Wisły 

35,06 – 35,89 

41,45 – 41,58 

26 Gliny zwałowe Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 

Zlodowacenia Wisły 

35,89 – 37,65 

37,71 – 38,75 

38,80 – 39,40 

39,63 – 40,45 

40,95 – 41,45 
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Nazwa 
arkusza 

Oznaczenie 
na arkuszu 

Utwory 
Stratygrafia 

(okres) 
Pochodzenie utworów 

(oddział, zlodowacenie) 
Przybliżony 
kilometraż 

41,71 – 43,40 

44,40 – 45,15 

45,45 – 47,45 

47,66 – 47,93 

47,99 – 48,31 

49,70 – 50,07 

3 
Namuły torfiaste i gytie den 
dolinnych i zagłębień 
bezodpływowych 

Czwartorzęd Holocen 

37,65 – 37,71 

47,93 – 47,99 

52,09 – 52,67 

4 
Piaski humusowe den 
dolinnych i zagłębień 
bezodpływowych 

Czwartorzęd Holocen 

38,75 – 38,88 

44,33 – 44,40 

48,65 – 48,98 

53,94 – 54,00 

12 
Piaski i żwiry, miejscami 
pyłowate, rezydualne 

Czwartorzęd - 

39,40 – 39,63 

40,72 – 40,95 

43,40 – 44,06 

19/26 
Piaski i piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe na glinach 

zwałowych 
Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 

Zlodowacenia Wisły 

40,45 – 40,72 

6 
Piaski, mułki, iły (mady) oraz 
piaski rzeczne 

Czwartorzęd Holocen 41,58 – 41,71 

26/27 
Gliny zwałowe na piaskach 
i piaskach ze żwirami 
wodnolodowcowe 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 

Zlodowacenia Wisły 

44,06 – 44,33 

18/26 
Piaski z wkładkami mułków 
wytopiskowe na glinach 

zwałowych 
Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

45,15 – 45,45 

18 
Piaski z wkładkami mułków 
wytopiskowe 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

47,45 – 47,66 

20 
Piaski i piaski ze żwirami 
wodnolodowcowe 
(nierozdzielone) 

Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

48,31 – 48,65 

50,07 – 52,09 

52,67 – 53,94 

23 
Piaski ze żwirami 
i wkładkami glin zwałowych 

moren martwego lodu 
Czwartorzęd 

Plejstocen 

Stadiał górny 
Zlodowacenia Wisły 

48,98 – 49,70 

34 Gliny zwałowe Czwartorzęd 
Plejstocen 

Zlodowacenie Warty 
54,00 – 54,18 

3.3.8.1 Zjawiska geodynamiczne 

Bezpośrednimi przyczynami powodującymi zachwianie równowagi zbocza są erozyjne podcięcia lub 

przesycenie wodą gruntów, które dzięki zawartości minerałów ilastych posiadających zdolność pęcznienia, 

działają jak płaszczyzny poślizgu. Wody opadowe spływające w dół zbocza przedostając się do przewarstwień 

pylastych i piaszczystych w obrębie utworów pokrywowych, powodują ich uplastycznienie i upłynnienie, a co 

za tym idzie – znaczne obniżenie parametrów wytrzymałościowych. 

Szczególnie narażone na występowanie osuwisk są naturalne stoki i zbocza dolin oraz zbiorników wodnych, 

skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk. Na skutek działania sił przyrody lub działalności człowieka 

(podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie) w miejscach tych może wystąpić nagłe przemieszczenie się 

mas ziemnych. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. 

Tereny przez które zaprojektowano trasę gazociągu są słabo zróżnicowane pod względem zagrożeń 

geodynamicznych. Wzdłuż gazociągu nie występują obszary o budowie geologicznej sprzyjającej 

powstawaniu zjawisk geodynamicznych. Do szczegółowej analizy wykorzystano materiały opracowane przez 
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Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej), 

a w szczególności mapy, na których przedstawiono zasięgi obszarów predysponowanych do występowania 

ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska (http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy). 

Jak wynika z analizowanych materiałów, w pasie do 250 m od osi projektowanego gazociągu nie występują 

obszary predysponowane do występowania ruchów masowych tj. obszary, w których obecność pewnych form 

rzeźby (osuwiska, pokrywy stokowe) oraz ukształtowanie powierzchni terenu (nisze, krawędzie, progi, garby, 

wały) wskazują na rozwój takich procesów w przeszłości lub uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne 

wykluczają rozwoju takich procesów w przyszłości. Trasa gazociągu nie przebiega również przez tereny 

udokumentowanych osuwisk. Najbliższe tereny zagrożone ruchami masowymi zlokalizowane są w dolinie 

Wisły i oddalone są w kierunku północno-wschodnim od planowanej inwestycji o około 7 km. 

Trasa projektowanego gazociągu przecina doliny rzeczne, których skarpy mogą wykazywać niestabilność. 

W jej wyniku prawdopodobne są obrywy, spełzywania, osuwania skarp oraz wysięki wody w obrębie skarp, 

stanowiące głównie zagrożenie dla wykonawstwa wykopów. 

3.3.8.2 Złoża kopalin 

Analizowana trasa gazociągu przecina figurujące w bazie MIDAS – Państwowego Instytutu Geologicznego 

złoża: „Pikutowo-Smólsk” udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz dwa złoża 

kruszyw naturalnych (Nowa Wieś I, Kruszyn). Ponadto trasa przebiega w pobliżu dwóch innych złóż kruszyw 

naturalnych.  

W tabeli poniżej przedstawiono złoża przecinane przez gazociąg oraz występujące w odległości do 250 m od 

linii gazociągu.  

Tabela 3.9 Złoża kopalin występujące w pasie montażowym gazociągu praz w odległości 250 m od projektowanego 

gazociągu 

Nazwa złoża 
Rodzaj 

kopaliny 

Stan 
zagospodarowania 

złoża 

Szacunkowy 
kilometraż przecięcia 

[km] 

Szacunkowa odległość 
od osi gazociągu  

[m] 

Pikutowo-
Smólsk 

Surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 

Złoże rozpoznane 
wstępnie 

8,99 – 9,41 - 

Nowa Wieś I 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 

10,41 – 10,52 - 

Kruszyn 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 

13,66 – 13,82 

14,01 – 14,16 
- 

Ludwinowo I 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 

- 190 

Józefków 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża 
zaniechana 

- 180 

Ze wszystkich wyżej wymienionych złóż dominują złoża kruszyw naturalnych. Wszystkie te złoża 

eksploatowane były metodą odkrywkową. W tej chwili zagospodarowane jako zbiornki wodne. W pasie 

montażowym projektowanego gazociągu znajduje się złoże suroców ilastych ceramik budowalnej Pikutowo-

Smólsk. Jest to złoże rozoznane wstępnie, dla którego nie wyznaczono obszaru i terenu górniczego oraz nie 

została wydana koncesja. Dokumentacja geologiczna w kat. C2 złoża iłów ceramiki budowlanej „Pikutkowo-

Smólsk” miejscowość Pikutkowo - Smólsk, gromada Brześć Stary i Michelin, pow. Włocławek, woj. bydgoskie 

wraz z projektem badań w kat. C1 + B datowana jest na 1969 r. Długość odcinka w kolizji wynosi ok. 0,42 km, 

co stanowi 0,76% długości gazociągu. W pasie montażowym znajdują się też złoża kruszyw naturalnych Nawa 

Wieś I oraz Kruszyn, w obrębie których zaniechano eksplatacji. 

Lokalizację wymienionego powyżej udokumentowanych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz 

kruszyw naturalnych występujących w kolizji z planowanym gazociągiem przedstawiono na mapie (Załącznik 
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5). Szczegółowy obrys terenów górniczych oraz granic złoża zaczerpnięto z bazy Państwowego Instytutu 

Geologicznego.  

3.3.9 Warunki hydrogeologiczne 

3.3.9.1 Wody zwykłe 

W niniejszym opracowaniu ogólny opis warunków hydrogeologicznych wzdłuż trasy gazociągu relacji 

Gustorzyn – Leśniewice dostosowano do hydrogeologicznej regionalizacji Polski na prowincje, regiony 

i podregiony wodne, wynikłej z wydzielenia na obszarze kraju jednostkowych obszarów ochrony 

i gospodarowania wodami podziemnymi, tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uwzględniając 

jednostki Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000. Wydzielenie JCWPd na obszarze kraju było jednym 

z zadań Ramowej Dyrektywy Wodnej uchwalonej przez Parlament i Radę Unii Europejskiej (Dyrektywa, 

2000/60/WE). 

Zgodnie z hydrogeologiczną regionalizacją Polski wg jednostek JCWPd projektowany gazociąg znajduje się 

w granicach JCWPd 47. 

Nr JCWPd 47 

Kod JCWPd PLGW200047 

Obszar dorzecza Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

Stan chemiczny (2012) dobry 

Stan ilościowy (2012) dobry 

Stan ogólny (2012) dobry 

Presje, oddziaływania 
i zagrożenia 

antropogeniczne 

Na terenie JCWPd nr 47 znajduje się lewobrzeżna część (przeważająca) miasta 
Włocławek (115,2 tys. mieszkańców), lewobrzeżna (niewielka w stosunku do całości) 
część Płocka (126,3 tys. mieszkańców), Gostynin (19,4 tys.) oraz 3 mniejsze miasta 
(poniżej 5 tys. mieszkańców): Gąbin, Kowal i Brześć Kujawki. Potrzeby wodne tych 
miast są zaspokajane z ujęć wód podziemnych. Największe ujęcie komunalne 
(poziom czwartorzędowy) znajduje się w rejonie miasta Włocławek (Krzywe Błota 
i Zazamcze) wywołało powstanie leja depresji o charakterze regionalnym, 
o promieniu ok. 1,5 km. Zwierciadło wody w ujmowanych czwartorzędowych 
poziomach wodonośnych ma charakter napięty dlatego lej depresji nie zaznacza się 
w pierwszym od powierzchni poziomie wodonośnym (PPW) i nie zagraża 
ekosystemom zależnym od wód, w tym złożom borowiny, która jest eksploatowana 
na potrzeby uzdrowiska „Wieniec Zdrój”. Kolejny lej depresji związany jest z ujęciem 
wody dla miasta Płocka. Z faktu, iż ujęcia wody: powierzchniowe w Grabówce 
i podziemne w Borowiczkach (eksploatowany jest głównie poziom czwartorzędowy, 
podrzędnie trzeciorzędowo-kredowy) położone są na prawym brzegu Wisły (JCWPd 
nr 48), nie jest możliwe, żeby lej depresji przekroczył Wisłę i wkroczył na teren 
analizowanej jednostki, jak to zaznaczono w bazie danych. Z tego wynika, że 
stwierdzenie w opracowaniu PIG-PIB z 213 r „Zadanie 25: Charakterystyka wód 
podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej” iż na 
terenie analizowanej jednostki pobór wód podziemnych przez ujęcia w rejonie doliny 
Wisły pochodzi w znacznej części z infiltracji wód powierzchniowych nie jest zgodny 
ze stanem faktycznym. Mniejsze miasta zaopatrują się również w wody podziemne, 
a ujęcia powodują powstanie lejów depresji w niewielkiej skali i nie mające wpływu na 
stan ekosystemów. Oprócz lejów depresji wywołanych ujęciami komunalnymi, na 
terenie JCWPd nr 47 zaznacza się również lej depresji spowodowany odwadnianiem 
odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”. Samo odwadnianie odkrywki ma miejsce 
na terenie dwu jednostek (JCWPd nr 62 i 47), a lej depresji obejmuje fragmenty 
obydwu jednostek. Na terenie jednostki znajduje się także nieeksploatowane złoże 
soli Łanięta i kilka złóż kruszyw, których eksploatacja nie ma wpływu zaznaczającego 
się w skali jednostki. Choć presje dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych nie 
zaznaczają się lub ograniczają się do odwadniania złoża węgla brunatnego 
w odkrywce „Tomisławice” istnieje jednak zagrożenie ich wystąpienia ze względu na 
słabe warunki odnawialności zasobów (zaledwie 28 m3/d km2) i wysoki stopień ich 
wykorzystania w skali całej jednostki 86,5% przy rejestrowanym sumarycznym 
poborze na cele komunalne w wysokości 42 442,6 m3/d (rok 2011) i odwodnieniu 
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kopalnianym w wysokości 24 657,5 m3/d (rok 2011). Być może wysoka wartość 
odwadniania kopalnianego jest zawyżona, gdyż złoże położone jest na terenie dwu 
jednostek: nr 62 (większa część) i 47 (część mniejsza), a całość wód pochodzących 
z odwodnienia została przypisana jednostce nr 47. Na terenie Włocławka funkcjonuje 
uzdrowisko „Wieniec Zdrój”, bazujące na miejscowych wodach leczniczych z piętra 
jurajskiego, których jakości nic nie zagraża i miejscowych borowinach.  Złoża wód 
leczniczych mają wyznaczony obszar górniczy. Nie posiada ono własnych ujęć wody 
do picia. W obrębie JCWPd występują duże powierzchnie obszarów zaliczanych do 
zagrożonych podtopieniami – dolina Wisły. Na obszarze JCWPd znajduje się 36 ujęć 
wód podziemnych. Tylko dwa z nich posiada średniodobowy pobór ponad 1 m3/d, są 
to ujęcie w Siniarzewie i Żydowie. Na obszarze JCWPd nie prowadzi się zabiegów 
sztucznego odnawiania zasobów. Pobór wód wynosi 15 491,54 tys. m3/rok, przy 
wykorzystaniu zasobów na poziomie 85,6%. 

Ocena ryzyka 
nieiosiągnięcia celów 

środowiskowych 
zagrożona 

Obszary wyznaczone na 
mocy art. 7 do poboru wody 
przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi 

tak 

Obszary przeznaczone do 
ochronysielisk lub 

gatunków, gdzie utrzymanie 
lub poprawa stanu jest 

ważnym czynnikiem w ich 
ochronie 

Rezerwaty: Dolina Skrwy, Dybanka, Lucień, Komory, Drzewce, Kępa Rakowska, 
Kępa Antonińska, Wyspy Zakrzewskie, Kępa Wykowska, Łąck, Rzepki, Osetnica, 
Jastrząbek, Jezioro Szczawińskie, Jezioro Drzezno, Dębice, Wójtowski Grąd, 
Gościąż, Jazy, Jezioro Rakutowskie, Olszyny Rakutowskie, Grodno, Lubaty, Korzeń, 
Ławice Troszyńskie, Wyspy Białobrzeskie, Dąbrowa Łącka, Kresy; Sieć Natura 2000 
- specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH140021 Uroczyska Łąckie, PLH040039 
Włocławska Dolina Wisły, PLH040037 Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki, PLH040031 
Błota Kłócieńskie, PLH140051 Dolina Skrwy Lewej, PLH140029 Kampinoska Dolina 
Wisły; Sieć Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB040005 Żwirownia 
Skoki, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB040001 Błota Rakutowskie, PLB140004 
Dolina Środkowej Wisły 

Cele środowiskowe 
Dobry stan chemiczny 

Dobry stan ilościowy 

Termin osiągnięcia celów 
środowiskowych 

2015 

Typ odstępstwa 4(7) 

Uzasadnienie odstępstwa Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie 

Według uproszczonego podziału, nawiązującego do zawartego w Atlasie hydrogeologicznym Polski (AHP – 

red., B. Paczyński, 1995), uzupełnionego o elementy klasyfikacji GZWP (red. A.S. Kleczkowski 1990) trasa 

gazociągu przebiega przez region VI wielkopolski oraz subregion pradoliny warszawsko-berlińskiej VIc. 

Obszar opracowania znajduje się w nizinnym subregionie środkowej Wisły zgodnie z podziałem 

zaproponowanym przez Paczyńskiego i Sadurskiego w Hydrogeologii regionalnej Polski z 2007 r.  

W subregionie występują następujące piętra wodonośne: 

• Jurajskie piętro wodonośne – poziom górnojurajski (J3), 

• Paleogeńskie piętro wodonośne, 

• Neogeńskie piętro wodonośne, 

• Czwartorzędowe piętro wodonośne. 

Dla obszaru opracowania charakterystyczna jest dominacja czwartorzędowych systemów wodonośnych 

z wyraźnym udziałem systemów paleogeńsko-neogeńskich i niewielkim udziałem systemów kredowych 

i jurajskich. W subregionie środkowej Wisły nizinnym zwykłe wody podziemne występują do głębokości 

nieprzekraczającej 300 m. 

Paleogeńskie piętro wodonośne związane jest z występowaniem oligoceńskich osadów piaszczystych 

i miejscami żwirowych o miąższości od kilku do ok. 80 m, w których średnia wartość współczynnika filtracji 

w dolinie Wisły wynosi od 4•10–5 do 9•10–5 m/s. Wody w utworach oligocenu, w zależności od morfologii 

powierzchni terenu, mają charakter artezyjski lub subartezyjski. Ogólny schemat krążenia wód poziomu 
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oligoceńskiego zakłada ich przepływ z południowego wschodu ku północnemu zachodowi, przyjmując na tych 

kierunkach odpowiednio: główną strefę zasilania i główną strefę drenażu. Wody występujące w utworach 

oligocenu niecki mazowieckiej wykazują dość znaczne zróżnicowanie składu chemicznego, przy czym dotyczy 

to zwłaszcza zawartości jonu chlorkowego i mineralizacji. 

W tej części subregionu neogeńskie piętro wodonośne spełnia rolę głównego użytkowego poziomu 

wodonośnego występuje w kompleksach piasków drobnoziarnistych przeławiconych utworami pylastymi, 

mułkami, iłami i węglem brunatnym. Z reguły występuje tu jedna, rzadziej dwie warstwy wodonośne 

o miąższości kilkunastu metrów, chociaż lokalnie miąższość może być znacznie większa. Współczynniki 

filtracji są stosunkowo małe i najczęściej mieszczą się w przedziale od 0,1 do 40 m/d, przy wartości średniej 

ok. 6 m/d. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne na obszarze opracowania związane jest z doliną Wisły. Piętro to 

w dolinach rzek subregionu najczęściej występuje jako jeden płytki, o głębokooeci kilkunastu metrów, poziom 

wodonośny o zwierciadle swobodnym. Parametry hydrogeologiczne tego poziomu są bardzo dobre. 

Przewodność na większości obszaru mieści się w przedziale 40–60 m2/h, przy współczynniku filtracji 0,4–

0,8 m/h. Wydajności potencjalne studni są bardzo wysokie i z reguły przekraczają 120m3/h. Czwartorzędowy 

poziom wodonośny generalnie pozbawiony jest izolacji od powierzchni, dzięki czemu moduł zasobów 

odnawialnych jest wysoki i przekracza 12,5 m3/h/km2. Struktury te, charakteryzujące się dużymi zasobami 

i bardzo dobrą odnawialnością, są szczególnie predysponowane do lokalizacji dużych ujęć wód podziemnych. 

Z drugiej jednak strony brak izolacji od powierzchni oznacza jednak, że wody podziemne w tych strukturach 

są wrażliwe na zanieczyszczenia powierzchniowe. 

Wodonośne struktury kopalne są słabo rozpoznane. Największą jest tu dolina kopalna Wisły, chociaż 

występują również mniejsze struktury typu dolin kopalnych. Miąższości wodonośnych utworów piaszczystych 

w obrębie tych struktur nierzadko przekraczają 100 m, posiadają one często dobre lub bardzo dobre parametry 

hydrogeologiczne i mogą stać się najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę. 

Wody słodkie w subregionie charakteryzują się dużą zmiennością typów hydrochemicznych. Wynika to 

zarówno z naturalnych procesów kształtujących ich skład chemiczny, jak i wpływu antropogenicznych 

zanieczyszeczeń. W strefie aktywnej wymiany wód podziemnych, średnio do głębokości ok. 100– 

150 m, naturalnymi w warunkach naszego klimatu są typy wód HCO3–Ca i HCO3–Ca–Mg. Spotykamy je 

głównie w izolowanych warstwach piętra neogeńskiego. 

W pobliżu opracowania znajduje się kilka ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrywania 

gospodarstw domowych i rolnych oraz ujęcie wód podziemnych należące do Zakładu Usług Komunalnych 

Gminy Włocławek, dostarczające wodę do sieci wodociągowej. Ujęcie to składa się z 4 studni wokół których 

wyznaczono strefę ochrony bezpośredniej składającą się z dwóch poligonów o łącznej powierzni około 

0,76 ha. Strefa ta jest oddalona o około 600 m od osi gazociągu. Dodatkowo wokół ujęć wyznaczono strefę 

pośrednią ujęcia wody o powierzchni około 43,8 ha, której najbliższa granica oddalona jest od osi gazociągu 

o około 30 m. 

Analizowany gazociąg przecina 11 jednostek hydrogeologicznych. Schematyczny opis jednostek 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 3.10 Jednostki hydrogeologiczne zgodne z MhP występujące wzdłuż trasy gazociągu relacji Gustorzyn – Leśniewice 

Jednostki  
hydrogeologiczne 

Główny 

Poziom 

wodonośny 

Przybliżony 
kilometraż 

Miąższość 
nadkładu 

[m] 

Charakterystyka wodonośna 

WARIANT PODSTAWOWY 

Jednostka 3 ba Q II 
Ark. Brześć Kujawski (441) 

Czwartorzęd 0,00 – 9,55 25 

Poziom wodonośny związany jest z osadami wodnolodowcowymi z okresu zlodowaceń 
środkowopolskich, na znacznej części obszaru przykrytymi osadami interglacjału 
eemskiego. Strop występuje na głębokości od 20 do 40 m, jedynie w dolinie rzeki 
Zgłowiączki zalega na głębokości 5-10 m.  
Przewodność na znacznej części obszaru przekracza 500 m2/24h, w wydajności 
potencjalne studzien przekraczają 70 m3/h. Warstwa wodonośna jest średnio, 
a w dolinie Zgłowiączki słabo izolowana od powierzchni. 

Jednostka 4 a Q II 

Ark. Brześć Kujawski (441) 

Czwartorzęd 9,55 – 14,80 

25 

Warstwa wodonośna występuje w osadach piaszczysto - żwirowych z okresu 
zlodowacenia północnopolskiego i zlodowaceń środkowopolskich. Zajmuje poziom na 
głębokości od 5 do 15 m (jedynie w dolinach rzek poniżej 5 m). Miąższość utworów 
wodonośnych wynosi ponad 20 m, miejscami przekracza 40 m. Zasilanie przez 
dopływy lateralne oraz przez infiltrację z powierzchni terenu. Poziom jest praktycznie 
nie izolowany od powierzchni terenu. 

Jednostka 1 a Q II 

Ark. Włocławek (442) 
27 

Jednostka 1aQII to kontynuacja jednostki 4aQII z arkusza 441. Poziom wodonośny 
występuje w piaskach czwartorzędowych pochodzenia rzecznego, 
wodnolodowcowego i lodowcowego. Miąższość warstwy wodonośnej przekracza 
20 m. Swobodne zwierciadło wody występuje na głębokości <5 i 5-15 m. Przewodność 
warstwy mieści się w przedziale 500-1000 m2/24h, z kolei wydajność potencjalna 
studni mieści się w przedziale 70-120 m3/h. Warstwa wodonośna jest słabo izolowana. 

Jednostka 10
b Q I

J
 

Ark. Włocławek (442) 
Czwartorzęd 14,80 – 19,30  15 

Warstwa wodonośna występuje w piaskach czwartorzędowych pochodzenia 
lodowcowego. Miąższość warstwy mieści się w przedziale 10-20 m i wystepuje ona na 
głębokości 15-50 m, jest częściowo izolowana od powierzchni terenu. Przewodność 
nie przekracza 100 m2/24h, natomiast wydajność potencjalna mieści się w przedziale 
30-50 m3/h. 

Jednostka 10
bc Tr I

J
 

Ark. Włocławek (442) 

Trzeciorzęd 
(miocen, 
pliocen), 

podrzędnie jura 

19,30 – 21,10 11 

Główny poziom wodonośny występuje w osadach piaszczystych miocenu i pliocenu. 
Miąższość osadów nie przekracza 10 m, a lokalnie około 10-20 m. Występuje na 
głębokości 15-50 m i na przeważającej części obszaru jest częściowo izolowany. 
Przewodność poziomu wodonośnego nie przekracza 100 m2/24h, natomiast 
wydajność potencjalna studni wynosi 30-50 m3/h. 
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Jednostki  
hydrogeologiczne 

Główny 

Poziom 

wodonośny 

Przybliżony 
kilometraż 

Miąższość 
nadkładu 

[m] 

Charakterystyka wodonośna 

Jednostka 12 bc Tr I 

Ark. Włocławek (442) 

Trzeciorzęd 
(pliocen, 
miocen) 

21,10 – 32,45 

17 

Wartstwa wodonośna występuje w piaskach plioceńskich. Poziom wodonośny 
występuje na ogół na głębokości 15-50 m i jest częściowo izolowany od powierzchni 
terenu. Miąższość osadów nie przekracza na ogół 10 m, jedynie w rejonie Kowala 
może dochodzić do 20 m. Na północnym skraju jednostki brak jest użytkowego piętra 
wodonośnego. Przewodność poziomu wodonośnego nie przekracza zazwyczaj 
100 m2/24h, poza rejonem Kowala (100-200 m2/24h). Wydajność potencjalna studni 
wynosi 30-50 m3/h. 

Jednostka 2 bc Tr I 

Ark. Lubień Kujawski (480) 
10 

Jednostka 2 bc Tr I jest kontynuacją jednostki 12 bc Tr I z arkusza 442. Piętro 
wodonośne wystepuje w piaskach drobno i średnioziarnistych trzeciorzędu na 
głębokości 15-50 m, ich miąższość wynosi kilka metrów. W południowo-zachodniej 
części głębokość występowania piasków przekracza 50 m. Brak jest ujęć wód 
podziemnych. Przewodność hydrauliczną piasków miocenu wynosi poniżej 
100 m2/24h. Wydajności potencjalne studni mieszczą się w przedziale 30-50 m3/h. 
Izolację poziomu wodonośnego stanowią gliny zwałowe i iły plioceńskie, o łącznej 
miąższości ponad 30 m. 

Jednostka 4
b Q I

Tr
 

Ark. Lubień Kujawski (480) 

Czwartorzęd, 
podrzędnie 
trzeciorzęd 

32,45 – 46,60 

12 

Główny poziom wodonośny stanowią piaski rzeczne i zastoiskowe interglacjału 
mazowieckiego. Wystepuje on na głębokości od 20 do 45 m. Miąższość piasków waha 
się od 12 do 15 m. Poziom wodonośny izolowany jest od powierzchni terenu kilkoma 
poziomami glin zwałowych, których łączna miąższość wynosi od 20 do 35 m. Utwory 
podrzędnego trzeciorzędowego piętra wodonośnego nie są ujęte na obszarze 
jednostki. 

Jednostka 4
ba Q I

Tr
 

Ark. Gostynin (481) 
14 

Jednostka ta jest kontynuacją z arkusza Lubień Kujawski 480 (4
b Q I

Tr
). Główny poziom 

wodonośny piętra czwartorzędowego występuje w międzymorenowych osadach 
piaszczystych interglacjału mazowieckiego i zlodowacenia Warty, natomiast poziom 
podrzędny tworzą osady wodonośne trzeciorzędu. Warstwa wodonośna znajduje się 
średnio na głębokości około 20-25 m. Miąższość utworów jest zmienna, mieści się w 
przedziale 10-20 m. Poziom jest częściowo izolowany. Piętro trzeciorzędowe to 
głównie piaski drobnoziarniste z pyłem węglowym. Występuje na głębokości około 90 
m, o miąższośćci średnio około 40 m. Poziom ten nie jest eksploatowany na 
omawianym obszarze. 

Jednostka
5

Q

c Tr I

Cr
 

Ark. Gostynin (481) 

Trzeciorzęd, 
podrzędnie 
czwartorzęd, 
kreda  

46,60 – 51,95 30 

Utwory wodonośne występują średnio na głębokości około 70-80 m. Miąższość 
utworów wynosi 20-40 m, przewodność jest rzędu 100-200 m2/24h, a wydajność 
potencjalnej studni jest na poziomoe 70-120 m3/h. Całkowita izolacja poziomu 
wodonośnego utworami słabo przepuszczalnymi. Wody czwartorzędowe są 
eksploatowane z dużą wydajnością w miejscowości Kozice (1,4 km od przebiegu 
gazociągu), natomiast wody trzeciorzędowe eksploatowane są w Gostyninie (około 4-

4,5 km od przebiegu gazociągu). 
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Jednostki  
hydrogeologiczne 

Główny 

Poziom 

wodonośny 

Przybliżony 
kilometraż 

Miąższość 
nadkładu 

[m] 

Charakterystyka wodonośna 

Jednostka 6
ba Q I

Tr−Cr
 

Ark. Gostynin (481) 

Czwartorzęd, 
podrzędnie 
trzeciorzęd, 
kreda 

51,95 – 54,18 14 

Główny poziom wodonośny stanowią czwartorzędowe piaski średnioziarniste i piaski 
różnoziarniste ze żwirem. Poziom ten występuje przeważnie od 17 do 36 m, 
a w okolicach Sierakówka wynosi ponad 20 m (około 1,5 km od przebiegu gazociągu). 
Przewodność hydrauliczna jest mniejsza na południe od Gostynina - poniżej 
100 m2/24h, podobnie wydajność - rzędu 10-30 m3/h. W okolicy Lisic (przebieg 
gazociągu) jest brak izolacji poziomu wodonośnego. 

PODWARIANT 1 

Jednostka 4
b Q I

Tr
 

Ark. Lubień Kujawski (480) 

Czwartorzęd, 
podrzędnie 

trzeciorzęd 
0,00 – 1,34 

12 

Główny poziom wodonośny stanowią piaski rzeczne i zastoiskowe interglacjału 
mazowieckiego. Wystepuje on na głębokości od 20 do 45 m. Miąższość piasków waha 
się od 12 do 15 m. Poziom wodonośny izolowany jest od powierzchni terenu kilkoma 
poziomami glin zwałowych, których łączna miąższość wynosi od 20 do 35 m. Utwory 
podrzędnego trzeciorzędowego piętra wodonośnego nie są ujęte na obszarze 
jednostki. 

Jednostka 4
ba Q I

Tr
 

Ark. Gostynin (481) 
14 

Jednostka ta jest kontynuacją z arkusza Lubień Kujawski 480 (4
b Q I

Tr
). Główny poziom 

wodonośny piętra czwartorzędowego występuje w międzymorenowych osadach 
piaszczystych interglacjału mazowieckiego i zlodowacenia Warty, natomiast poziom 
podrzędny tworzą osady wodonośne trzeciorzędu. Warstwa wodonośna znajduje się 
średnio na głębokości około 20-25 m. Miąższość utworów jest zmienna, mieści się w 
przedziale 10-20 m. Poziom jest częściowo izolowany. Piętro trzeciorzędowe to 
głównie piaski drobnoziarniste z pyłem węglowym. Występuje na głębokości około 90 
m, o miąższośćci średnio około 40 m. Poziom ten nie jest eksploatowany na 
omawianym obszarze. 
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3.3.9.2 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Projektowany gazociąg przecina dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. GZWP nr 220 Pradolina Środkowej 

Wisły (Włocławek Płock) obejmuje zasoby w utworach czwartorzędowych natomiast GZWP nr 215 – 

Subniecka Warszawska w utworach trzeciorzędowych. Kolizje z ww. zbiornikami GZWP zestawiono poniżej. 

Tabela 3.11 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na trasie gazociągu 

Przybliżony 
kilometraż 

Nr  
zbiornika 

Nazwa zbiornika 
Wiek 

utworów* 
Powierzchnia 

[tyś. km2] 

WARIANT PODSTAOWY 

10,10 – 14,95 220 Pradolina Środkowej Wisły (Włocławek-Płock) Q 2,674 

24,60 – 54,18 215 Subniecka Warszawska Tr 51,0 

PODWARIANT 1 

0,00 – 1,34 215 Subniecka Warszawska Tr 51,0 

*Q – utwory czwartorzędu, Tr – utwory trzeciorzędzu 

Warunki hydrogeologiczne zbiornika nr 220 oraz zasady jego ochrony zostały określone i udokumentowane 

w roku 1998. GZWP nr 215 jest dotychczas nieudokumentowany. Granice ww. obszarów GZWP 

przedstawiono na Załaczniku 6.  

3.3.9.3 Jakość Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd 

Trasa projektowanego gazociągu zlokalizowana jest w obrębie 1 jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 

nr 47 zgodnie z podziałem kraju na 172 częsci wód. JCWPd znajduje się w dorzeczu Wisły. Lokalizację 

planowanego przedsięwzięcia na tle JCWPd przedstawiono na Załaczniku 6. 

Z poniższej tabeli wynika, że wody w granicach JCWPd, przecinanej przez gazociąg charakteryzują się dobrą 

(II klasa) i zadowalającą (III klasa) jakością. Tylko w jednym otworze jakość wód jest zła (V klasa jakości). 
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Tabela 3.12 Klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 47 w 2017 r.6 

Nr punktu 
pomiarowego 

Województwo Zwierciadło Stratygrafia 

Przekroczenie 75% 
wartości progowej 

dobrego stanu 

chemicznego 

Wskaźniki w zakresie 
stężeń II klasy jakości 

Wskaźniki w zakresie 
stężeń III klasy jakości 

Wskaźniki w zakresie 
stężeń IV klasy jakości 

Wskaźniki w zakresie 
stężeń V klasy jakości 

Klasa 
jakości 

Przyczyna zmiany klasy jakości 

919 kujawsko-pomorskie napięte Ng HCO3 temp, PEW, MN, O2 Fe, HCO3, Ca - - III - 

927 kujawsko-pomorskie napięte Q HCO3 NH4, temp, Mn, Ca, Mo Fe, HCO3, O2 As - IV - 

960 kujawsko-pomorskie napięte Q HCO3, Fe NH4, Mn, Ca Fe, HCO3, O2 - - II 

Tylko Fe, HCO3 (geogeniczne pochodzenie 
wskaźników) i O2 (pomiar 

w zróżnicowanych warunkach 
środowiskowych) w III klasie 

961 kujawsko-pomorskie napięte Q - Mn, O2, Ca Fe - - II 
Geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko 

Fe w III klasie jakości 

964 kujawsko-pomorskie napięte Q HCO3, K, Fe NH4, temp, PEW, Mn K, Fe, HCO3, O2, Ca - - III - 

1817 kujawsko-pomorskie napięte NgM HCO3 NH4, temp, Mn Fe, HCO3, O2, Ca - - III - 

1856 mazowieckie napięte Q K 
Fe, temp, SO4, PEW, 

HCO3, Mn, Na, Cl, NO2 
K, O2, Ca - NO3 V - 

2164 mazowieckie swobodne Q - 
NH4, SO4, temp, HCO3, 

Mn 
O2, Ca Fe - III 

Geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko 
Fe w IV klasie jakości 

2167 mazowieckie swobodne Q - SO4, temp, PEW NO3, HCO3, Ca - - III - 

2168 mazowieckie swobodne Q - 
Fe, NO3, SO4, temp, 

HCO3, Mn, Ca 
O2 - - II 

Tylko O2 (pomiar w zróżnicowanych 
warunkach środowiskowych) w III klasie 

jakości, głębokość otworu 38,5 m, w profilu 

łupki i iłołupki 

Oznaczenia: 

Symbole stratygraficzne utworów ujętej warstwy wodonośnej: 

Ng – neogen 

Q – czwartorzęd 

NgM – neogen – miocen 

Symbole wskaźników jakości wód: 

PEW - przewodność 

                                                      

6 Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015 – 2018, Etap VI, zadanie nr 6, Raport 
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3.3.10 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne opisane zostały na podstawie analizy budowy geologicznej przedstawionej na 

arkuszach map geologicznych (SMGP) w skali 1: 50 000 z uwzględnieniem przebiegu projektowanej trasy 

gazociągu, jak również budowy geologicznej podłoża przedstawionej na przekrojach geologicznych i kartach 

otworów zawartych we „Wstępnej opinii geotechnicznej określającej geotechniczne warunki posadowienia na 

potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów Etap I Gustorzyn – 

Leśniewice" opracowanej na etapie projektu wstępnego planowanego przedsięwzięcia. 

Gazociąg posadowiony będzie na głębokości min. ok. 2,2 m p.p.t.. W związku z powyższym przyjęto założenie, 

że odwodnienia wymagać będą odcinki, gdzie zwierciadło wody gruntowej zalega na głębokości ok. 2,2 m 

poniżej poziomu terenu. 

Podłoże gruntowe rekomendowanego wariantu przebiegu trasy gazociągu do głębokości rozpoznania 

charakteryzują w około 80 % proste warunki gruntowo – wodne. Jedynie w miejscach występowania gruntów 

nienośnych lub występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej lub w poziomie posadowienia obiektu 

warunki gruntowo – wodne uznaje się za złożone lub skomplikowane. Miejsca w których można spodziewać 

się utworów nienośnych występują na długości ok. 10,7 km.  

W pobliżu rzek poziom wód podziemnych związany jest z poziomem wody w rzece, w związku z czym 

w  zależności od pory roku mogą występować znaczne różnice w głębokości występowania zwierciadła wody.  

W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej lub na poziomie posadowienia obiektu, 

należy przewidzieć zaprojektowanie odwodnienia wykopu. Odwodnienia wykonywane będą metodą igłofiltrów 

lub inną, w zależności od konkretnych warunków i konfiguracji terenu. Woda z odwodnienia zrzucana będzie 

do istniejących w pobliżu cieków wodnych, rowów melioracyjnych lub w miejsce wskazane przez administrację 

terenową. 

W przypadku Podwariantu 1, na tym etapie prac nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania 

geotechniczne. Zakłada się jednak, że ze względu na przejście przez ciek Dopływ z Szewa, konieczne będzie 

zastosowanie odwodnienia na znacznej długości podwariantu. 
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Tabela 3.13 Warunki gruntowo-wodne występujące wzdłuż trasy gazociągu relacji Gustorzyn – Leśniewice 

Odcinek trasy, 
przybliżony 

km 

Warunki gruntowe Głębokość zwierciadła wody gruntowej 

0,00 – 0,23 
Dolina rzeczna - występowanie piasków humusowych i innych słabonośnych gruntów 
organicznych i zastoiskowych (piaski słabogliniaste oraz pyły).  

- 

0,78 – 0,84 Piaski gliniaste lekkie wytworzone w sąsiedztwie cieku wodnego.  - 

1,64 – 1,75 W podłożu piaski gliniaste lekkie oraz głębiej piaski słabogliniaste. - 

2,32 – 2,42 Dolina rzeczna – występowanie plastycznych i miękkoplastycznych gruntów zastoiskowych (lessy, 
mady i torfy niskie) 

Swobodne zwierciadło wody gruntowej na 
głębokości ok. 2,40 m ppt. 

8,100 – 8,300 Występowanie gruntów organicznych związane z bliskością cieku wodnego. - 

10,400 – 10,500 Występowanie gruntów organicznych związane z bliskością cieku wodnego. - 

10,830 – 11,500 Wystepowanie warstw plastycznych gruntów zastoiskowych pod pokładem piasków. - 

13,530 – 14,821 
Występowanie w podłożu gruntów silnie wysadzinowych w postaci iłów i iłów warwowych, a także 
piasków słabogliniastych. 

- 

18,330 – 18,432 
Dolina rzeczna – występowanie w podłożu glin zwałowych oraz utworów lessowych, a na dnie 
doliny gruntów organicznych w postaci namułów. 

Sączenia na głębokości około 3 m ppt. 

21,700 – 22,000 Występowanie w podłożu glin piaszczystych i piasków gliniastych. - 

26,140 – 26,337 Wystepowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cieku gruntów organicznych na glinach lekkich.  
Zwierciadło wód gruntowych na głębokości 
1,00 m p.p.t. 

27,870 – 28,067 Występowanie w podłożu utworów pyłowych (pyły zwykłe na piaskach słabogliniastych). - 

29,690 – 29,789 Występowanie w podłożu piasków gliniastych. - 

31,100 – 31,300 Wystepowanie w podłożu utworów piaszczystych i gliniastych. - 

34,760 – 35,048 
Dolina rzeczna - występowanie gruntów organicznych, a pod miąższymi warstwami piasków – 
plastycznych gruntów zastoiskowych. 

Zwierciadło wód gruntowych na głębokości 
około 2,7 m ppt. 

35,350 – 35,526 Występowanie w podłożu utworów piaszczystych. - 

37,480 – 37,805 
Wystepowanie w podłożu plastycznych glin piaszczystych i piasków gliniastych; w bezpośrednim 
pobliży cieków wodnych - gruntów organicznych.  

- 

38,100 – 39,300 Wystepowanie w podłożu gruntów organicznych, piasków humusowych i namułów torfiastych. - 

41,610 – 41,801 
Dolina rzeczna - wystepowanie plastycznych glin piaszczystych, a w bezpośrednim pobliżu cieku 
wodnego gruntów organicznych (torfy niskie) 

Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się 
na głębokości 1,5 m ppt. 

42,600 – 42,700 Występowanie w podłożu utworów glin lekkich i średnich. - 

44,250 – 44,600 
Dolina rzeczna – występowanie utworów piaszczystych oraz gruntów organicznych w 
bezpośrednim sąsiedztwie cieku wodnego. 

- 

47,990 – 48,394 
Występowanie w podłożu piasków gliniastych oraz gruntów organicznych w bezpośrednim pobliżu 
cieków wodnych. 

Zwierciadło wód gruntowych na głębokości 
2,20 m p.p.t. 
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Odcinek trasy, 
przybliżony 

km 

Warunki gruntowe Głębokość zwierciadła wody gruntowej 

48,590 – 48,991 Wystepowanie w podłożu utworów piaszczystych (piaski gliniaste). - 

49,895 – 49,995 Wystepowanie w podłożu utworów piaszczystych (piaski słabogliniaste). 
Zwierciadło wód gruntowych na głębokości 
1,20 m p.p.t. 

52,250 – 52,663 Dolina rzeczna - w podłożu grunty organiczne oraz piaski luźne w głębszych warstwach. - 

52,960 – 53,060 Wystepowanie w podłożu utworów piaszczystych (piaski luźne). - 

53,970 – 54,054 Wystepowanie w podłożu utworów piaszczystych (piaski gliniaste). - 
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3.3.11 Obiekty zabytkowe  

3.3.11.1 Metodyka  

Analizę uwarunkowań kulturowych oparto przede wszystkim na zasobach dokumentacyjnych instytucji 

państwowych odpowiedzialnych za ochronę zabytków – Wojewódzkich Konserwatowór Zabytków (WKZ) oraz 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID). Przeprowadzono kwerendę publicznie dostępnych źródeł informacji, 

która nie obejmowała jednak weryfikacji danych zawartych w dokumentacji, ani weryfikacji terenowej stanu 

zachowania zabytków.  

Inwentaryzując obiekty zabytkowe, objęte ochroną Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, zgodnie 

z ustawą z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 

2067), korzystano przede wszystkim z następujących źródeł: 

• Rejestr Zabytków – stan na 31 stycznia 2019 r.  

• Krajowa Ewidencja Zabytków – stan na 31 stycznia 2019 r. 

• Gminne Ewidencje Zabytków  

a ponadto wykorzystano: 

• Opinie właściwych Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków:  

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku,  

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku,  

• Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego gmin położonych na trasie przebiegu gazociągu 

Analizy przeprowadzono dla obu rozpatrywanych wariantów przebiegu przedmiotowego gazociągu relacji 

Gustorzyn - Leśniewice, w tym 1 podstawowego oraz podwariantu 1 w jego ciągu. 

Zakres przestrzenny analiz obejmował korytarz lokalizacji gazociągu o szerokości 500m, tj. po 250 m od jego 

osi. Jako pas kolizji przyjęto pas o szerokości średnio 38 m, odpowiadający szerokości pasa montażowego 

przyjętego dla przedmiotowego gazociągu. 

Wynikiem przeprowadzonej analizy była identyfikacja 44 stanowisk archeologicznych oraz 3 zabytków 

nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków Wojewódzkich 

Konserwatorów Zabytków (WKZ), a także gminnych ewidencji zabytków, zlokalizowanych w korytarzu analiz 

dla trasy przebiegu gazociągu w wariancie podstawowym.  

Dla trasy przebiegu podwariantu 1 nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych ani 

zabytków nieruchomych.  

Oznacza to brak podstaw do przedstawiania szczegółowej analizy dla podwariantu 1.  

Analizę w dalszej części przedmiotowego rozdziału przedstawia się dla wariantu podstawowego. 

Zestawienie oraz lokalizację zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych i pozostałych ww. zabytków 

przedstawiono na mapach stanowiących Załącznik 8 oraz w tabelach - Załącznik 9. 

3.3.11.2 Zabytki wpisane do rejestru zabytków WKZ 

3.3.11.2.1 Zabytki archeologiczne  

Na obszarze analizowanej inwestycji na wariancie podstawowym, stwierdzono 1 stanowisko 

archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – miejscowość Dębice, gm. Włocławek, woj. kujawsko-

pomorskie AZP 49-47,43 (nr. rej. 376/A z 1996 r.) - (ok. km 15,75). Jest to grodzisko, pochodzące z okresu 

nowożytności. 
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Stanowisko nie znajduje się w kolizji z osią gazociągu (położone jest w odległości ok. 190 m od osi gazociągu) 

i nie jest bezpośrednio zagrożone realizacją inwestycji.  

3.3.11.2.2 Zabytki nieruchome  

Łącznie w pasie analiz zarejestrowano jedynie 3 obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie wzdłuż 

wariantu podstawowego.  

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego pasa znajdują się: 

• park z XVIII wieku (nr rejestru A/1497/1-3 z 30.12.1987) w miejscowości Dębice, gm. Włocławek – 

położony w odległości około 13 m od osi gazociągu (ok. km 15,75), 

• XVIII w. zespół dworski i folwarczny (nr rejestru A/1497/1-3 z 30.12.1987) – m. Dębice, gm. Wlocławek - 

położony w odległości ok. 13 m od osi gazociągu (ok. km 15,75). 

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo trasy rurociągu z obiektami zabytkowymi, w celu ochrony wartości 

kulturowych parku oraz zespołu dworsko-folwarcznego, prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie wstępnie 

planuje się prowadzić z zastosowaniem metody bezwykopowej lub w przypadku prowadzenia prac metodą 

wykopu otwartego planuje się zawężenie w tym rejonie szerokości pasa montażowego. Niezależnie od 

ostatecznego wyboru sposobu prowadzenia prac w rejonie parku oraz zespołu dworsko-folwarcznego (wyżej 

wymienionych), nie przewiduje się wystąpienia ingerencji w ww. obiekty zabytkowe w związku z prowadzonymi 

pracami budowlanymi. Dodatkowo zaleca się zastosowanie odpowiedniej organizacji robót i zaplecza budowy 

w ww. lokalizacji (np. wprowadzenie tymczasowego wygrodzenia) tak, aby ograniczyć wszelkie prace, 

transport oraz składowanie materiałów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwoli na zminimalizowanie 

zagrożenia ze strony budowy gazociągu dla ww. obiektów zabytkowych. 

Ponadto na trasie przebiegu gazociągu znajdują się kolejny obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. 

Jest to: 

• XVIII w. dwór z oranżerią, mur drewn. (nr rejestru A/1497/1-3 z 30.12.1987) – m. Dębice, gm. Wlocławek 

– położony w odległości ok. 180 m od osi gazociągu (ok. km 15,75). 

Dane szczegółowe, dotyczące zinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru WKZ 

zostały przedstawione w Załączniku 9. 

3.3.11.3 Zabytki wpisane do ewidencji zabytków 

3.3.11.3.1 Zabytki archeologiczne  

W obrębie analizowanego pasa, tj. dla trasy przebiegu wariantu podstawowego, łącznie zinwentaryzowano 

25 stanowisk archeologicznych, wpisanych do wojewódzkich ewidencji zabytków, w tym 16 stanowisk 

pozostających w kolizji z trasą przebiegu gazociągu oraz dodatkowo 2 stanowiska nie kolidujące bezpośrednio 

z trasą przebiegu gazociągu, jednak położone w obrębie pasa montażowego.  

Obiekty archeologiczne wpisane do wojewódzkich ewidencji zabytków, będące w bezpośredniej kolizji z trasą 

przebiegu gazociągu zaznaczono w Załączniku nr 8 na mapie oraz w tabelach zamieszczonych w Załączniku 

9 kolorem czerwonym). Są to następujące obiekty archeologiczne: 

• AZP 48-46,15 w m. Gustorzyn (ok. km 1,40 – 1,65),  

• AZP 49-47,49 w m. Nowa Wieś (ok. km 12,00 – 12,16), 

• AZP 49-47,6 w m. Kruszyn (ok. km 12,35 – 12,50), 

• AZP 49-47,50 w m. Kruszyn (ok. km 12,57 – 12,78),  

• AZP 49-47,56 w m. Ludwinowo (ok. km 14,90 – 14,98), 

• AZP 49-47,59 w m. Ludwinowo (ok. km 15,91 – 16,17), 

• AZP 50-48,7 w m. Gajówka (ok. km 20,76 – 20,82), 
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• AZP 50-48,30 w m. Wola Nakonowska (ok. km 21,85 – 21,92), 

• AZP 51-49,28 w m. Zakrzewiec (ok. km 29,80 – 29,84), 

• AZP 51-49,21 w m. Dobrzelewice (ok. km 31,14 – 31,22), 

• AZP 52-50,79 w m. Baby Górne (ok. km 44,33 – 44,38), 

• AZP 53-51,34 w m. Sałki (ok. km 51,37 – 51,42), 

• AZP 53-51,32 w m. Lipa (ok. km 51,63 – 51,65), 

• AZP 53-51,30 w m. Lipa (ok. km 51,89 – 51,98), 

• AZP 53-51,7 w m. Lipa (ok. km 51,99 – 52,05), 

• AZP 53-51,38 w m. Lisica (ok. km 53,07 – 53,12). 

Wszystkie obiekty archeologiczne w korytarzu objętym analizą zestawiono w Załączniku 9 oraz przedstawiono 

na mapie (Załącznik 8). 

3.3.11.3.2 Zabytki nieruchome  

W analizowanym pasie nie stwierdzono obecności zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkich 

ewidencji zabytków.Zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

3.3.11.3.3 Zabytki archeologiczne  

W obrębie analizowanego pasa, wzdłuż trasy przebiegu wariantu podstawowego łącznie zinwentaryzowano 

18 stanowisk archeologicznych, wpisanych do gminnych ewidencji zabytków, w tym tylko 1 stanowisko 

zlokalizowane w obrębie pasa montażowego.  

Wszystkie obiekty archeologiczne w korytarzu objętym analizą zestawiono w Załączniku 9 oraz przedstawiono 

na mapie (Załącznik 8). 

3.3.11.3.4 Zabytki nieruchome  

W analizowanym pasie nie stwierdzono obecności zabytków nieruchomych wpisanych do gminnych ewidencji 

zabytków. 

3.3.12 Dobra materialne 

Poniżej przedstawiono syntetyczny opis dóbr materialnych występujących na trasie projektowanego 

gazociągu lub zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W opisie uwzględniono elementy, które 

znajdują się w kolizji z projektowaną trasą gazociągu lub mogą pozostawać w zasięgu potencjalnego 

oddziaływania jego realizacji, bądź eksploatacji. 

W ujęciu łącznym projektowany gazociąg przecina szereg dróg (różnej kategorii i klasy), linie energetyczne 

(różnych napięć), linie kolejowe, urządzenia melioracyjne, a także elementy infrastruktury podziemnej takie 

jak np. rurociągi. 

Generalizację zastosowano mając na uwadze charakter inwestycji, jej skalę oraz dość dużą ilość istniejącej 

infrastruktury technicznej na trasie gazociągu oraz w jego sąsiedztwie.  

3.3.12.1 Drogi i koleje  

Projektowany gazociąg będzie przebiegać w kolizji z drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi 

i gminnymi. 

Przedmiotowy gazociąg będzie przecinać następujące elementy infrastruktury transportowej: 

• 4 przejścia przez drogi krajowe: 

o Autostrada A1 – km ok. 6,05 

o Nr 62 – km ok. 7,55 
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o Nr 91 – km ok. 27,30 

o Nr 60 – km ok. 53,36 

• 5 przejść przez drogi wojewódzkie: 

o nr 268 – km ok. 3,40 

o ul. Jana Pawła II – km ok. 12,95 

o nr 265 – km ok. 15,00 

o nr 269 – km ok. 25,08 

o nr 581 – km ok. 48,50 

• 13 przejść przez drogi powiatowe, 

• 67 przejść przez drogi gminne, 

• 2 przejścia przez linie kolejowe - w km ok. 22,15 i w km ok. 52,98. 

3.3.12.2 Gazociągi, wodociągi, linie energetyczne, rowy i inne 

Planowany gazociąg Gustorzyn-Wronów Etap I Gustorzyn-Lesniewice będzie  przebiegał w rejonie lub w kolizji 

z elementami infrastruktury technicznej w postaci istniejących i planowanych gazociągów, wodociągów, sieci 

kanalizayjnej, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rowów oraz innych elementów. Zestawienie 

głównych elementów infrastruktury technicznej będących w kolizji z planowaną inwestycją przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 3.14 Zestawienie głównych elementów infrastruktury technicznej będących w kolizji z planowanym gazociągiem 

Element infrastruktury technicznej Ilość kolizji 

Linie elektroenergetyczne (niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia, przyłącza) 

94 

Gazociągi 54 

Ropociągi 4 

Sieci kanalizacyjne 10 

Sieci wodociągowe 48 

Linie telekomunikacyjne 59 

3.3.12.3 Ujęcia wody 

3.3.12.3.1 Ujęcia wód powierzchniowych 

W granicach przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują ujęcia wód powierzchniowych.  

Najbliżej położone ujęcia wód powierzchniowych to: 

- ujęcie na rowie melioracyjnym Dopływ ze Smóska (dopływ Zgłowiączki) użytkowane do celu 

deszczowania upraw przez gospodarstwo warzywnicze, ujęcie znajduje się w odległości ok. 370m na 

zachód od planowanej inwestycji w km ok. 2,35 inwestycji,  

- ujęcie zbiornik wodny, użytkowane przez gospodarstwo warzywniczo – szkółkarskie w celu 

nawadniania i deszczowania, ujęcie znajduje się ok. 260m na zachód od planowanej inwestycji w km 

ok. 11,8 inwestycji,  

- ujęcie na rzece Patrówka w m. Białotarsk użytkowane dla stawów rybnych, usytuowane ok. 380m na 

wschód od projektowanego gazociągu w km ok. 41,7 inwestycji. 

Planowany gazociąg nie przebiega przez strefy ochrony bezpośrednich oraz pośrednich ujęć wód 

powierzchniowych. 
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3.3.12.3.2 Ujęcia wód podziemnych 

W rejonie planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia występuje kilka ujęć wód podziemnych, składających 

się z jednej lub większej ilości studni. Najbliżej położone ujęcia wód podziemnych lub ich strefy ochronne 

względem przedmiotowej inwestycji (w odległości do 200 m) są przedstawione w tabeli poniżej.  

W rejonie planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia występuje kilka ujęć wód podziemnych, składających 

się z jednej lub większej ilości studni.  

Tabela 3.15 Ujęcia wód podziemnych lub ich strefy ochronne zlokalizowane w odległości do 200 m od projektowanego 
gazociągu 

Przybliżony 
kilometraż 

Odległość od 
osi gazociągu 

[m] 

Numer 
studni 

Miejscowość 

Strefa ochrony 
bezpośredniej – 

odległość od pasa 
montażowego [m] 

Strefa ochrony 
pośredniej – 

odległość od pasa 
montażowego [m] 

9,25 ok. 130 47577 Smólsk - - 

14,90 ok. 640 45788 Dębice ok. 590 ok. 110 

23,70 ok. 180 51718 Czerniewiczki - - 

Oś projektowanego gazociągu nie przechodzi przez strefy ochrony bezpośredniej oraz pośredniej ujęć wód 

podziemnych. 
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4 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1 Wstęp 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, 

o średnicy DN1000 i całkowitej długości wynoszącej ok. 54,1 km. W skład gazociągu wchodzić będą odcinki 

liniowe oraz infrastruktura towarzysząca, której budowa jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego 

i bezpiecznego funkcjonowania gazociągu, w tym m.in. zespół włączeniowy gazociągu, w tym śluza nadawczo 

– odbiorcza (SNO), zespół zaporowo-upustowy (ZZU) na trasie gazociągu, kabel światłowodowy, ochrona 

katodowa, instalacje sterownicze, zasilanie elektryczne oraz drogi dojazdowe do ZZU, AKPiA. 

Przewiduje się budowę planowanego gazociągu w latach 2022 – 2023. 

4.1.1 Parametry techniczne gazociągu 

Gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, o średnicy DN1000 projektowany jest jako tłokowalny, 

przystosowany do czyszczenia tłokami czyszczącymi oraz do badań tłokami pomiarowo-badawczymi. Planuje 

się jego wykonanie z przewodowych rur stalowych do rurociągowych systemów transportowych spełniających 

wymagania poziomu PSL 2 na europejskie gazociągi lądowe do transportu gazu ziemnego wg normy PN-EN 

ISO 3183. 

Zastosowane rury będą posiadały atesty zgodne z obowiązującymi przepisami. Zostaną pokryte 

zewnętrznymi, fabrycznymi powłokami izolacyjnymi odpowiedniej klasy. Ponadto od strony wewnętrznej rury 

posiadać będą dodatkową powłokę zmniejszającą opory przepływu. 

Minimalne wymagane przykrycie gazociągu to ok. 1,2 m, zatem minimalna głębokość wykopu przy takim 

przykryciu wyniesie minimum od 2,2 m. Lokalnie gazociąg będzie układany głębiej, np. w miejscach 

zdrenowanych lub w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą techniczną. 

Planowany gazociąg DN1000 objęty zostanie ochroną katodową, co wraz z izolacją zewnętrzną rur stanowić 

będzie zabezpieczenie gazociągu przed korozją. Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej 

konstrukcji z metalem mniej szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa, natomiast katodą jest obiekt 

chroniony (w omawianym przypadku rurociąg DN1000). Połączenie takiej anody z konstrukcją chronioną 

wykonuje się przez bezpośredni styk (tzw. powłoki anodowe) lub za pomocą przewodnika. 

Gazociąg zostanie podzielny na sekcje, które zostaną wydzielone elektrycznie za pomocą złączy izolujących 

typu monoblok. W obrębie każdej sekcji gazociąg będzie ciągły galwanicznie. Dla każdej z wydzielonych sekcji 

zostanie zaprojektowana stacja ochrony katodowej. 

Wzdłuż gazociągu zostanie wykonana linia światłowodowa, która będzie pełniła rolę magistrali komunikacyjnej 

na potrzeby obsługi automatyki i sterowania gazociągu. Linia światłowodowa oddalona będzie od ścianki 

gazociągu ok. 1,5 m. Na całej długości linia światłowodowa będzie prowadzona wewnątrz rurociągu kablowego 

wykonanego z odpowiednio dobranego materiału, średnicy i grubości ścianki.  

Linia światłowodowa będzie ułożona na głębokości ok. 1 m w stosunku do rzędnej terenu, a lokalnie w 

zależności od warunków terenowych (np. głębokości melioracji, skrzyżowania z infrastrukturą techniczną) 

może ulec zmianie. Dokładne lokalizacje zmian i głębokości ułożenia światłowodu zostaną ustalone na etapie 

Projektu Wykonawczego. 

4.1.2 Charakterystyka obiektów technologicznych 

Zespół Zaporowo – Upustowy 
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Na trasie projektowanego gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Leśniewice, w rejonie ok. km 23,1 planuje się 

zespół zaporowo – upustowy (ZZU) Przydatki. Planuje się budowę ZZU typu liniowego. 

Funkcją ZZU jest podzielenie gazociągu na odcinki hydrauliczne umożliwiające opróżnienie części gazociągu 

z gazu przez kolumny upustowe oraz ewentualne odcięcie przepływu czynnika gazowego przepływającego 

przez dany ZZU. 

Opróżnienie gazociągu może nastąpić w sytuacjach awaryjnych. Dla zminimalizowania oddziaływania na 

środowisko projektuje się ZZU z możliwością podłączenia samojezdnej przetłaczarki. Przetłaczarka umożliwi 

przetłoczenie gazu między odciętymi częściami gazociągu, nie doprowadzając tym samym do emisji metanu 

do atmosfery. 

Do ZZU Przydatki zostanie wykonana droga dojazdowa o długości ok. 220 m, ze zjazdem z drogi publicznej, 

przyłącze energetyczne i inna niezbędna infrastruktura towarzysząca. 

Powierzchnia działki pod ZZU to ok. 650 m2 + powierzchnia drogi dojazdowej ok. 1000 m2 .  

Rysunek 4.1 Plan sytuacyjny ZZU Przydatki 

 

Zespół włączeniowy do węzła Gustorzyn 

Dla włączenia planowanego gazociągu do istniejącego węzła Gustorzyn przewiduje się budowę zespołu śluzy 

nadawczo-odbiorczej, wraz z zespołem zaporowo-upustowym i zespołem filtroseparatorów.  

W związku z powyższym przewiduje się m.in.: 

• budowę śluzy nadawczo-odbiorczej tłoka z szybkozamknięciem i podestami obsługowymi: 

− rurociągu DN1000 łączącego komorę śluzy z projektowanym gazociągiem wraz z podziemnym 

zaworem kulowym odcinającym; 

− rurociągu obejściowego śluzy umożliwiającego odbiór/nadanie tłoka, z podziemnym kurkiem kulowym 

i zasuwą;  

− rurociągu spustu kondensatu łączącego śluzę z podziemnym zbiornikiem kondensatu wraz 

z podziemnym kurkiem odcinającym;  

− układu odpowietrzenia z zespołem zaporowo upustowym (ZZU);  

− wyposażenia kontrolno-pomiarowego, włączonego do systemu AKPiA węzła; 

• budowę zespołu filtroseparatorów;  
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• przebudowę ciągów pomiarowo-regulacyjnych na dwukierunkowe dla istniejącego gazociągu Gustorzyn-

Mogilno;  

• przebudowę istniejących ciągów pomiarowo-regulacyjnych na dwukierunkowe dla projektowanego 

gazociągu relacji Gustorzyn-Wronów;  

• budowę kontenera pomiarowni,  

• budowę kontenera AKPiA (zabudowa chromatografu pomiarowego i pomiaru punktu rosy).  

4.2 Strefa kontrolowana 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.640), dla projektowanego 

gazociągu DN1000 strefa kontrolowana wynosi 12 m (po 6 m na stronę od osi gazociągu). 

W strefie kontrolowanej należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie 

gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. 

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów 

oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. 

Po wybudowaniu gazociągu, w strefach kontrolowanych, nie należy także sadzić drzew w pasie o szerokości 

6 m (po 3 m od osi gazociągu) licząc od osi gazociągu do pni drzew. W przecinkach leśnych powinien być 

wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości minimum po 2,0 m z obu stron od osi gazociągu. 

4.3 Rodzaj technologii 

Projektowanie oraz budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 w relacji Gustorzyn – Wronów Etap I 

Gustorzyn - Leśniewice odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy 

gazociągów – przede wszystkim: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);  

• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.620), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1998r. 

Nr 151, poz. 987 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości 

i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej 

i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 

zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, 

jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

• Polskie Normy, 

• Standardy techniczne Izby Gospodarcej Gazonictwa: ST-G:2008 oraz ST-G-003:2008, dotyczące przejść 

gazociągów przez przeszkody terenowe. 

• Wymagania, wytyczne i procedury GAZ-SYSTEM S.A. 

4.4 Budowa gazociągu 

W poniższych rozdziałach przedstawione zostały przykładowe, typowe rozwiązania techniczne, organizacyjne 

oraz technologie, jakie mogą być zastosowane na etapie budowy (realizacji) planowanego gazociągu. 

4.4.1 Organizacja budowy 

Prace związane z budową gazociągu wykonywane będą zgodnie z aktualną dokumentacją budowlaną 

zawierającą komplet wymaganych uzgodnień wraz z odpisem pozwolenia na budowę. W  projekcie 

wykonawczym będzie wyraźnie wyznaczony pas terenu na okres budowy gazociągu.  

Na potrzeby realizacji inwestycji przewidziana jest budowa tymczasowych obiektów i urządzeń takich jak: 

zaplecza placu budowy, stanowiska składowania materiałów oraz podłączenia do sieci i tymczasowe 

rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami (kontenery). Tymczasowe obiekty mogą obejmować także 

instalacje ogrodzenia, oświetlenia, bramy wjazdowe, obiekty związane z ochroną placu budowy 

i zapewnieniem bezpieczeństwa, obiekty socjalne i inne. W zależności od logistycznego rozplanowania prac 

budowlanych wykonawca może zorganizować kilka głównych zapleczy oraz mniejsze zaplecza przeznaczone 

do zakwaterowania pracowników, przechowywania maszyn oraz pojazdów budowlanych. Zaplecza budowy 

zwykle są lokalizowane w sąsiedztwie miejscowości w celu wykorzystania ich infrastruktury. Zaplecza budowy 

zostaną ogrodzone i będą nadzorowane przez pracowników budowy. 

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z opracowanym Projektem organizacji robót, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem robót, zawierającym podział na poszczególne rodzaje, ich ilość, 

pracochłonność oraz terminy wykonania. Harmonogram ustala m.in. terminy dostawy materiałów i armatury, 

zatrudnienie siły roboczej, zapotrzebowanie na maszyny, media i sprzęt. 

Prace będą prowadzone metodą potokową przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na odcinki robocze 

o długości uzależnionej od uwarunkowań terenowych (tzn. skrzyżowań z drogami, torami PKP czy rzekami). 

Długość układanych odcinków jest wielokrotnością fabrycznej długości rur. Planuje się zastosowanie rur o jak 

największej długości. Na obecnym etapie nie wybrano dostawcy rur. Na gazociągi przewiduje się 

zastosowanie rur o długościach 16 m (+/- 0,5 m). 

Na każdym realizowanym liniowym odcinku budowy wykonany zostanie typowy, powtarzalny, zamknięty cykl 

robót: 

1. Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy:  

• określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz 

potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.  
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2. Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu: 

• oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów oraz wszelkich innych zidentyfikowanych obiektów 

utrudniających prowadzenie prac; 

• usunięcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu (ok. 0,2 m) - usypanie wału;  

• wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych. 

3. Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:  

• transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii 

rurociągu oraz ułożenie liry przy metodzie bezwykopowej;  

• dopasowywane rozwiezionych rur na miejscu do zaprojektowanego profilu trasy. 

4. Spawanie rur i wykonanie wykopu:  

• spawanie ułożonych i odpowiednio wygiętych rur z zapewnieniem miejsca poruszania się maszyn 

budowlanych; 

• inspekcja spoin, kontrola wizualna, ultradźwiękowa/radiograficzna w celu zapewnienia najwyższej 

jakości wykonania połączeń rur; 

• wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na 

przysypanie go wymaganą warstwą ziemi;  
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• oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszkód (korzeni) - wykonanie podsypki z piasku. 

 

5. Układanie gazociągu w wykopie:  

• układanie rurociągu w sposób ciągły, przy jednoczesnym użyciu ok. 3 - 6 tzw. żurawi bocznych, 

a zespawana rura podczas opuszczania przesuwana jest po specjalnych kołyskach wyposażonych 

w rolki; 

• inwentaryzacja powykonawcza zespawanych i ułożonych części rurociągu przed zasypaniem; 

• zastosowanie obciążników siodłowych lub pierścieniowych na terenach o wysokim poziomie wód 

gruntowych oraz na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią; 

• obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem - zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, 

a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu - oraz zagospodarowanie nadmiaru 

gruntu. 

 

6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego: 

• odtworzenie początkowego ukształtowania terenu i zabezpieczenie przed erozją;  

• przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy zebranego przed 

przystąpieniem do robót budowlanych;  

• odbudowa biologiczna m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim 

uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek). 

7. Znakowanie trasy gazociągu:  

• znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu. 
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8. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów: 

• uzyskanie decyzji a dministracyjnej pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie gazociągu do 

eksploatacji. 

Poza pracami związanymi z budową odcinków liniowych, zespołu zaworowo-upustowego i śluz nadawczo – 

odbiorczej tłoków przy węźle Gustorzyn prowadzona będzie budowa systemu automatyki, nadzoru 

i telekomunikacji – układanie kabla światłowodowego i instalacja różnego rodzaju urządzeń nadzorujących, 

sterujących, alarmowych etc. Budowa ta odbywa się zarówno na części liniowej, jak i na obiektach 

towarzyszących. 

Prace nad budową gazociągu metodą wykopową będą prowadzone potokowo na odcinkach pomiędzy 

przeszkodami terenowymi takimi jak drogi, rzeki, tory kolejowe, na długościach takich jak wyznaczą odległości 

pomiędzy przeszkodami terenowymi – może to być od ok. 100 m (wstępne założenie) do kilku kilometrów jeśli 

warunki terenowe na to pozwolą.  

Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych do pasa montażowego. Wjazd samochodów i maszyn 

używanych do budowy gazociągu odbywać się będzie z istniejących dróg publicznych bezpośrednio na pas 

montażowy. 

4.4.2 Realizacja wykopów 

Przed przystąpieniem do prac zasadniczych pas roboczy zostanie oczyszczony z roślinności, zostanie zebrany 

w sposób selektywny humus oraz zostanie wyrównana jego powierzchnia, co umożliwi prowadzenie 

gazociągu poziomo na krótkich odcinkach. 

Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych, w szczególnych przypadkach 

w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą także ręcznie.  

Ziemia z wykopu składowana będzie na odkład po jednej ze stron wykopu w niewielkiej odległości od jego 

krawędzi. Zdjęty humus będzie składowany w rejonie wykopu w sposób umożliwiający wykorzystanie do prac 

rekultywacyjnych, zapobiegający jego przesuszaniu lub mieszaniu z innymi gruntami. Sposób składowania 

ziemi z wykopów został przedstawiony w rozdziale 4.4.2.2. Aby zapobiec wysuszeniu odkładanej ziemi oraz 

pyleniu w czasie pogody bezdeszczowej przewiduje się zraszanie odkładanej ziemi wodą Wykopy będą 

oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

Po przeprowadzeniu wszystkich procedur technicznych i kontrolnych gazociąg opuszczany jest do wykopu. 

Tę pracę wykonują samojezdne dźwigi (żurawie boczne). Wykonanie tej operacji ułatwiają taśmy z rolkami, 

umożliwiające przesuwanie gazociągu. 

Generalną zasadą jest układanie gazociągu w suchym wykopie. W przypadku przechodzenia gazociągu przez 

tereny o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych niezbędne będzie przeprowadzenie wyprzedzającego 

odwodnienia wykopu. Odwodnienia prowadzone będą do momentu ułożenia i przykrycia gazociągu. W tych 

rejonach gazociąg przed zasypaniem wykopu zostanie dociążony obciążnikami (np. betonowymi obciążnikami 

siodłowymi lub pierścieniowymi), zapobiegającymi wypychaniu gazociągu przez wody gruntowe 

(zapobiegającymi działaniu sił wyporu). 
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Sposób odwadniania wykopu (dobór właściwej metody) będzie uzależniony od stopnia nawodnienia 

(głębokości zwierciadła wody gruntowej) i rodzaju gruntu. Woda wypompowywana z wykopu odprowadzana 

będzie poza teren budowy. Odbiornikiem wód z odwodnienia będą istniejące cieki powierzchniowe oraz rowy 

melioracyjne. Każdorazowo odwodnienia będą uzgadniane z zarządcami odbiorników i prowadzone na 

warunkach uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych. 

Na odcinkach liniowych najczęściej stosowanymi metodami odwodnienia są: metoda igłofiltrowa, drenaż 

próżniowy bądź odwodnienie powierzchniowe. Zabezpieczenie komór przewiertowych dla metod 

bezwykopowych, przed napływem wód gruntowych, będzie odbywało się przy zastosowaniu odwodnienia: 

igłofiltrami, igłostudniami, studniami depresyjnymi lub poprzez zastosowanie „korka betonowego” wykonanego 

na dnie komory. Ilość wód z odwodnienia i miejsca zrzutu wód ostatecznie określone będą w pozwoleniach 

wodnoprawnych. 

4.4.2.1 Wykonywanie złączy spawanych 

Rury do budowy gazociągu dostarczane będą w odcinkach roboczych fabrycznie pokrytych wielowarstwową 

izolacją zabezpieczającą przed korozją. Układane wzdłuż wykopu będą następnie łączone za pomocą procesu 

spawania. Rury stalowe łączone będą przez spawanie elektryczne, ręcznie lub przy pomocy automatów 

spawalniczych, w osłonie gazów ochronnych. Podczas procesu spawania przeprowadzona zostanie inspekcja 

w celu wykrycia i wyeliminowania niezgodności spawalniczych zewnętrznych i objętościowych. Jakość złączy 

spawanych będzie badana za pomocą badań wizualnych, radiograficznych lub ultradźwiękami. Dla spoin 

odgałęzień rurowych, króćców oraz spoin pachwinowych dodatkowo będą wykonywane badania penetracyjne 

lub magnetyczno-proszkowe. 

Złącza spawane podziemne zostaną zaizolowane opaskami termokurczliwymi, a nadziemne orurowanie 

obiektowe będzie pokryte dedykowanymi zestawami malarskimi. 

4.4.2.2 Pas montażowy gazociągu 

Na czas budowy projektowanego gazociągu w celu realizacji prac planuje się wyznaczenie tymczasowych 

pasów montażowych. Szerokość standardowego pasa montażowego wynosi: 

• 38 m - na terenach rolnych, 

• 30 m na terenach leśnych. 

Szerokość pasa montażowego ustalana będzie indywidualnie dla danego odcinka dla: 

• terenów o słabej nośności gruntów,  

• przy zbliżeniach do ogrodzeń posesji oraz przeszkód terenowych (w miejscach skrzyżowań z drogami, 

torami PKP i rzekami), 

• przy zbliżeniach osiowych do istniejącego gazociągu mniejszych niż 10,0m (zawężenie pasa oraz 

zabezpieczenie ścian wykopu od strony czynnego gazociągu). 
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Schematy przykładowych zagospodarowań pasa montażowego przedstawiają poniższe rysunki. 

Rysunek 4.2 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa montażowego odcinka liniowego gazociągu na terenach rolnych – 

budowa wzdłuż istniejącego gazociągu DN500 lub przy braku istniejących gazociągów w rejonie budowy 

Rysunek 4.3 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa montażowego odcinka liniowego gazociągu na terenach rolnych – 

budowa wzdłuż istniejącego gazociągu DN500 
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Rysunek 4.4 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa montażowego odcinka liniowego gazociągu na terenach rolnych przy 

wysokim poziomie wód gruntowych 

 

 

Rysunek 4.5 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa budowy odcinka liniowego gazociągu na terenach rolnych przy 

głębokości wykopu przekraczającej 3 m 
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Rysunek 4.6 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa budowy odcinka liniowego gazociągu na terenach leśnych -budowa 

wzdłuż istniejącego gazociągu 

 

Rysunek 4.7 Przykładowy przekrój poprzeczny pasa budowy odcinka liniowego gazociągu na terenach leśnych -brak 

istniejących gazociągów w rejonie budowy 
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Dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana 

będzie warstwa humusu w pasie montażowym (o szerokości ok. 10 m) i zabezpieczona przed zmieszaniem 

z pozostałą masą ziemną z wykopów. Minimalne wymagane przykrycie gazociągu to ok. 1,2 m, a zatem 

minimalna głębokość wykopu wynosić będzie ok. 2,2 m. Jego szerokość wynosić będzie maksimum ok. 8,0 m 

przy głębokości wykopu ok. 3,0 m. Wykopy o głębokości powyżej 3,0 m wykonywane będą z zastosowaniem 

szalunków systemowych. Lokalnie gazociąg będzie układany głębiej, np. w miejscach zdrenowanych lub 

w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą techniczną. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa 

humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac nie 

wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie montażowym.  

Na terenach leśnych, dla potrzeb budowy gazociągu, przewiduje się wycinkę lasu na szerokości pasa 

montażowego. Po wybudowaniu gazociągu, pas o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu) zostanie na stałe 

wyłączony z produkcji leśnej (sosna – ok. 0,56 ha, wiąz pospolity – ok. 0,17 ha). Pozostały teren zajęty 

w czasie budowy pod pas montażowy może być wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. 

Dla odcinków gazociągu układanych techniką przewiertów sterowanych nie jest wymagana wycinka drzew 

nad gazociągiem. 

4.4.3 Przekroczenia przeszkód terenowych 

W celu zabezpieczenia gazociągu przed szkodliwymi oddziaływaniami (wywołanymi przede wszystkim przez 

nacisk) oraz w celu umożliwienia prawidłowego montażu gazociągu w miejscach przekroczeń przez 

przeszkody terenowe (drogi krajowe, linie kolejowe, itp.) w uzasadnionych przypadkach planuje się 

zastosowanie rur osłonowych.  

4.4.3.1 Opis podstawowych metod bezwykopowych 

4.4.3.1.1 Horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD 

Technologia HDD polega na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych  (HDD - Horizontal Directional 

Drilling). Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal 

idealnie pokrywają się z zaprojektowanymi, co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach 

silnie zurbanizowanych. Horyzontalny przewiert sterowany umożliwia układanie rurociągu pod przeszkodami 

takimi jak: kanały, rzeki lub drogi. W przeciwieństwie do techniki wiercenia poziomego, która wymaga 

głębokich wykopów po obu końcach przewiertu, horyzontalny przewiert sterowany można wykonać z poziomu 

gruntu, dzięki zakrzywianiu trajektorii przebiegu przewiertu.  

Tylko niektóre rodzaje gruntów są nieodpowiednie do metody przewiertu HDD (głównie upłynniona forma gliny 

i żwirów), a głowice wiertnicze dobierane są ściśle do rodzaju gruntu, poczynając od miękkich, kończąc na 

bardzo twardych skałach graniowych lub nawet bazaltowych. Głowica wiertnicza wyposażona jest w głowicę 

rozwiercającą odpowiednią do danego rodzaju gruntu, dysze wytryskowe i sondę. Całość napędzana jest 

przez zestaw skręconych ze sobą stalowych elementów: żerdzi. 

Horyzontalne wiercenie kierunkowe jest wykonywane w kilku etapach: 

• wiercenie kierunkowe otworu pilotującego, 

• poszerzenie otworu pilotującego do wymaganej średnicy, 

• oczyszczenie i kalibracja otworu, 

• wprowadzenie rurociągu do poszerzonego otworu. 
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Etap I - wiercenie kierunkowe otworu pilotującego 

W trakcie wykonywania otworu pilotującego głowica o małej średnicy i przewód wiertniczy przemieszczają się 

zgodnie z projektowaną trajektorią uwzględniającą przeszkody terenowe. W planowanym punkcie wyjścia 

głowica wiertnicza jest usuwana i w jej miejsce instalowana jest głowica poszerzająca o średnicy 

umożliwiającej wprowadzenie przewodowego układu rurowego. Wybór miejsca wejścia i wyjścia wiercenia 

należy do projektantów i uzależniony jest od warunków terenowych, możliwości ułożenia i łączenia oraz 

opróbowania rur przed wprowadzeniem do przewiertu. Montaż odcinka rurociągu wciąganego pod 

przekraczana przeszkodę odbywa się na placu „rurowym” po przeciwnej stronie przeszkody względem punktu 

wejścia wiercenia HDD. Dla ograniczenia powierzchni terenu zajętej pod budowę rurociąg układa się, spawa, 

izoluje i dokonuje prób szczelności i wytrzymałości w miarę możliwości w osi trasy odcinka liniowego. 

Montaż przewodowego układu rurowego może odbywać się wyprzedzająco lub równolegle z wierceniem 

otworu HDD.  

 

Rysunek 4.8  Wiercenie kierunkowe otworu pilotującego pod przekraczaną przeszkodą – I etap 

 

Etap II - poszerzenie otworu pilotującego do wymaganej średnicy 

Poszerzanie otworu do wymaganej średnicy może być przeprowadzone w trakcie jednego lub kilku przejść 

świdra poszerzającego. Średnica końcowego przejścia powinna być większa od średnicy zewnętrznej 

przewodowego układu rurowego o minimum 30 %, ale nie więcej niż o 50 %. 

Rysunek 4.9  Poszerzanie otworu pilotującego uzyskanego w wyniku pierwszego przejścia świdra – II etap 

 

Etap III – oczyszczenie i kalibracja otworu 

W przypadku długich i/lub wielkośrednicowych instalacji wykonywane są dodatkowe marsze sprawdzające 

stan techniczny otworu. Operacja kalibracji i czyszczenia otworu prowadzona jest do momentu uzyskania 

adekwatnego marginesu bezpieczeństwa dla prowadzonego procesu instalacji. 

Etap IV - wprowadzenie rurociągu do poszerzonego otworu 

Wprowadzenie rurociągu do otworu może być połączone z etapem II, albo może być realizowane niezależnie 

od etapu II. Przewodowy układ rurowy przed wprowadzeniem do otworu jest mocowany do świdra 

poszerzającego za pomocą obrotowego łącznika zwanego krętlikiem, zapobiegającego przenoszeniu ruchu 

obrotowego na wprowadzany przewodowy układ rurowy. 
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Rysunek 4.10  Dodatkowe poszerzanie otworu do wymaganej średnicy przy drugim przejściu świdra poszerzającego i 
wprowadzenie przewodowego układu rurowego – IV etap 

Proces wiercenia wymaga zastosowania znacznej ilości płuczki wiertniczej, która ma między innymi 

następujące zadania: wynoszenie urobku, stabilizację otworu, obniżenie sił tarcia pomiędzy przewodem 

wiertniczym i rurociągiem a górotworem. Płuczka wiertnicza, będąca wodnym roztworem bentonitu, jest cieczą 

spełniającą wszelkie normy i niegroźną dla środowiska. Źródłem wody będą najbliższe rzeki, a miejsce poboru 

lokalizowane będzie w osi rurociągu. Dla ograniczenia poboru wody w ramach przedsięwzięcia zastosowany 

zostanie system odzysku płuczki. Pobrana woda z rzeki w zasadniczej objętości oddawana jest do otoczenia 

w postaci wody zarobowej masy suspensyjnej tworzącej strukturę otworu. Postępowanie z płuczką wiertniczą 

zostało omówione w Raporcie w rozdziale 7.5.1. 

Zarówno pobór jak i zrzut wód na potrzeby wykonania przewiertu będzie uzgadniany z zarządcami rzek i 

odbywać się będzie na warunkach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

4.4.3.1.2 Direct Pipe 

Technologia DP łączy elementy technologii mikrotunelingu i horyzontalnych przewiertów kierunkowych (HDD). 

Urabianie gruntu odbywa się poprzez standardową głowicę mikrotunelową. Znajdująca się na powierzchni 

terenu stacja pchająca wywiera nacisk na głowicę za pośrednictwem rurociągu stalowego. Transport urobku 

odbywa się za pomocą systemu płuczkowego, którego przewody umieszczone są wewnątrz stalowego 

rurociągu. Płuczka wraz z urobkiem zostaje oczyszczona w systemie separacji fazy stałej i wielokrotnie 

wykorzystana. Instalowany rurociąg stalowy jest uprzednio przygotowywany - zespawany w jednym kawałku 

po stronie maszynowej oraz opróbowany zgodnie z wymaganiami. 

Rysunek 4.11  Urządzenie pchające zainstalowane w komorze nadawczej 

Wprowadzenie gazociągu do przewiertu odbywa się bezpośrednio w trakcie wiercenia, z udziałem uprzednio 

przygotowanych komór (wejściowej i wyjściowej, np. grodzice stalowe), które po zakończeniu przewiertu są 

likwidowane, a teren doprowadzany do stanu poprzedniego. 

Metoda Direct Pipe umożliwia „odcinkowe” wykonywanie przewiertu, w przypadku braku miejsca na 

standardowy plac rurowy. W takiej sytuacji gazociąg przygotowany do wciągnięcia jest podzielony na kilka 
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krótszych odcinków, które są instalowane po kolei, aż do całkowitego bezwykopowego przekroczenia 

przeszkody. 

4.4.3.1.3 Mikrotuneling 

Mikrotunelowanie jest procesem, który do budowy instalacji rurowych wykorzystuje zdalnie operowane 

urządzenie wiertnicze MTBM (Microtunnel Boring Machine) w połączeniu z techniką wciskania rur za pomocą 

stacji siłowników (pipe jacking). Rurociąg jest instalowany bezpośrednio za głowicą mikrotunelową 

w pojedynczym przejściu. 

Mikrotunelowanie wykorzystywane jest przede wszystkim do bezwykopowej budowy infrastruktury sieciowej, 

zwłaszcza kanalizacji grawitacyjnej, ale także wodociągów oraz innych rurociągów przesyłowych, rur 

osłonowych i technologicznych.  

Pozwala ona na wykonywanie dużych średnic przewodów w porównaniu z alternatywną metodą, jaką jest 

wiercenie kierunkowe HDD. Sposób sterowania umożliwia utrzymywanie podczas wiercenia tunelu idealnego 

poziomu lub nieznacznych spadków wynikających z założeń projektowych. Do lat 90. technologia mogła być 

stosowana głównie do realizacji odcinków prostoliniowych, co było jej ograniczeniem w stosunku do metody 

tarczowej. Obecnie powszechne stają się zrealizowane w tej technice projekty instalacji po łuku.  

Technologia mikrotunetowania polega na drążeniu otworu o wymaganym spadku pomiędzy dwoma uprzednio 

wykonanymi komorami. Przekroje poprzeczne komór, nazywanych również szybami, mogą mieć kształt 

prostokątny, okrągły lub owalny w zależności od sposobu zabezpieczenia ich ścian. Wymiary komór zależą 

od wielkości stacji siłowników i rur przeciskowych stanowiących konstrukcję tunelu. Odległości pomiędzy 

komorami są funkcją średnicy rury, miąższości nadkładu oraz warunków geologicznych. Najczęściej 

stosowanymi sposobami zabezpieczania ścian wykopów są zabijane ścianki szczelne. W głębokich komorach 

obudowa wykopu może być zrealizowana z wykorzystaniem ścian szczelinowych lub pali wierconych. 

W ostatnim czasie coraz częściej stosowane są również zapuszczane komory z kręgów betonowych. 

Proces drążenia mikrotunelu przebiega w następujących fazach: 

• budowa komór (startowej i końcowej), 

• umieszczenie w komorze startowej stacji siłownikowej i głowicy wiercącej, 

• wiercenie mikrotunelu i instalacja rur produktowych (gazociągu), 

• demontaż głowicy wiercącej w komorze końcowej, 

• demontaż komór, łączenie gazociągu z odcinkiem liniowym. 
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Rysunek 4.12  Schemat systemu mikrotunelingu 

4.4.3.1.4 Inne metody 

Wiercenie kierunkowe (DD – Directional Drilling) jest metodą bezwykopową stosowaną do przekraczania 

rurociągami przeszkód terenowych, takich jak drogi, linie kolejowe, rzeki, obszary cenne przyrodniczo, parki 

lub miejsca o wysokim zagęszczeniu uzbrojenia technicznego w gruncie. Metodę tę można stosować, gdy 

trasa rurociągu przebiega po linii prostej.  

Wiercenie kierunkowe jest wykonywane w dwóch etapach: 

• etap I − wiercenie kierunkowe otworu pilotującego, 

• etap II − wprowadzenie przewodowego układu rurowego do otworu, który może być poszerzony do 

wymaganej średnicy wprowadzanego układu. 

W pierwszym etapie wiercenia otworu pilotującego wykorzystywana jest głowica wiertnicza o małej średnicy 

w celu wykonania otworu pilotującego. W trakcie wykonywania otworu pilotującego głowica i przewód 

wiertniczy przemieszczają się wzdłuż linii prostej, zgodnie z projektem budowlanym. W planowanym punkcie 

wyjścia głowica wiertnicza jest usuwana, a w jej miejsce może być zainstalowana głowica poszerzająca o 

średnicy umożliwiającej wprowadzenie przewodowego układu rurowego. 

W drugim etapie wprowadzanie przewodowego układu rurowego do otworu może być realizowane wraz 

z poszerzaniem otworu do wymaganej średnicy i może być przeprowadzone w trakcie jednego lub kilku przejść 

świdra poszerzającego. Średnica końcowego przejścia powinna być większa od średnicy zewnętrznej 

przewodowego układu rurowego o minimum 30 %, ale nie więcej niż o 50 %. 

Przewodowy układ rurowy przed wprowadzeniem do otworu jest mocowany do świdra poszerzającego za 

pomocą obrotowego łącznika zwanego krętlikiem, zapobiegającego przenoszeniu ruchu obrotowego na 

wprowadzany przewodowy układ rurowy. 

Etapy wiercenia przedstawiono na poniższym rysunku. 

a) etap I – wiercenie kierunkowe otworu pilotującego 

b) etap II – wprowadzenie przewodowego układu rurowego do otworu, który został uprzednio poszerzony do 

wymaganej średnicy wprowadzanego układu 
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Rysunek 4.13  Schemat systemu wiercenia kierunkowego DD (źródło: Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, 

2010) 

Przecisk pneumatyczny rur stalowych otwartych od czoła - istotą tej metody jest wbijanie w grunt rur za 

pomocą przebijaków pneumatycznych. Przebijak na czas robót jest umieszczony w wykopie na początku 

przecisku na specjalnym łożu, a siła udarowa przenoszona jest przez specjalny pierścień na wbijaną rurę. 

Pierwsza rura od czoła jest otwarta i wyposażona w pierścień tnący, bądź odpowiednio frezowana. Rury 

przeciskowe są łączone spawaniem. Po wbiciu rur w grunt na całej długości przejścia w ich wnętrzu znajduje 

się rdzeń z gruntu, który wysuwa się do wykopu na końcu przecisku za pomocą sprężonego powietrza lub 

wody pod ciśnieniem. 

Przewiert niesterowany z przeciskiem hydraulicznym rur - metoda ta polega na wciskaniu w grunt 

stalowych rur przeciskowych za pomocą siłowników hydraulicznych, z jednoczesnym wierceniem otworu za 

pomocą wierteł zblokowanych z przenośnikiem ślimakowym transportującym urobek do wykopu 

początkowego. Zaletą tej metody jest możliwość umieszczenia rurociągu płytko pod powierzchnią gruntu. 

Przewodowy układ rurowy może być ułożony w rurach przeciskowych po ich oczyszczeniu i dostosowaniu 

jako rury osłonowe lub po ich usunięciu podczas przeciskania przewodowego układu rurowego. 

Przewiert sterowany z przeciskiem hydraulicznym rur - metoda ta polega na wykonaniu w trzech etapach 

przecisku hydraulicznego sterowanego z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym. W pierwszym 

etapie wykonuje się wiercenie pilotowe wiertłem ślimakowym z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym 

stalowych rur przeciskowych, które po ukończeniu przejścia będą spełniać rolę rur osłonowych. W drugim 

etapie następuje rozwiercanie z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. W trzecim etapie przecisk rur 

przewodowych bez dodatkowego rozwiercania. 

Korekta kierunku wiercenia jest możliwa na początku pierwszego etapu. Na zmianę kierunku wiercenia ma 

wpływ skośna głowica pilotowa umieszczona na początku wiertła ślimakowego. Proces sterowania jest 

nadzorowany poprzez kamerę zamontowaną w wykopie na początku przewiertu obserwującą tablicę 

celowniczą umieszczoną bezpośrednio za głowicą pilotową. 

4.4.3.2  Wykopy otwarte 

Z uwagi na wysokie koszty wykonania przewiertów, mniejsze cieki (Dopływ z Dubielewa, Olszew, Dopływ 

z Szewa), w tym rowy melioracyjne zostaną pokonane przy zastosowaniu metody wykopu otwartego.  

Metoda ta realizowana jest w trzech etapach: 
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➢ Etap 1. Przygotowanie liry gazociągu 

Pierwszy etap prac polega na przygotowaniu liry gazociągu. Lira spawana jest z odcinków prostych rury 

(prostek) oraz odpowiednio wygiętych łuków. Następnie izoluje się miejsca połączeń spawanych rury oraz 

zakłada na lirę obciążniki (jeżeli zachodzi taka konieczność). Długość liry jest tak dobrana aby była większa 

od szerokości cieku. Wszystkie te operacje przygotowujące lirę są prowadzone poza terenem cieku oraz przed 

rozpoczęciem prac ziemnych. 

➢ Etap 2. Prace ziemne  

Prace ziemne powinny być prowadzone przy niezahamowanym przepływie wody. Aby to uzyskać wykonuje 

się grodź powyżej przekroczenia, a zbierającą się wodę przerzuca się poniżej przekroczenia. W zależności od 

ilości napływającej wody przerzut odbywa się za pomocą pomp, których króciec ssawny powinien być 

wyposażony w kosz i przewodów ułożonych wzdłuż cieku lub też wykonując kanał obejściowy (bypass koryta). 

Kolejnym etapem robót są prace ziemne polegające na zdjęciu warstwy humusu z terenu, który przewidziany 

jest pod wykop i odłożeniu go w ten sposób, aby nie mieszał się z urobkiem pochodzącym z głównego wykopu. 

Niezwłocznie po wykonaniu wykopu zostanie ułożona lira. 

Po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia następuje zasypywanie wykopu wraz z ułożoną lirą. 

Zasypywanie następuje warstwami po około 20 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem. Nadwyżka gruntu 

zostanie rozplantowana lub wywieziona.  

Jeżeli zachodzi potrzeba odwodnienia wykopu realizowana ona będzie przez zastosowanie igłofiltrów, 

igłostudni, studni depresyjnych, drenażu próżniowego oraz drenażu horyzontalnego. Szczegółowe 

rozwiązania projektowe skrzyżowania będą wykonane na etapie wykonania projektu wykonawczego 

i budowlanego i po uzyskaniu wyników badań geologicznych gruntów. 

➢ Etap 3. Odbudowa skarp i ubezpieczenie brzegów 

Prace te będą polegały na przywróceniu pierwotnego kształtu koryta cieku.  

Do umacniania skarp i dna cieków (Dopływ z Dubielewa, Olszew, Dopływ z Szewa) zaleca się zastosować 

metody / materiały naturalne (np. faszyna, narzut kamienny) na długości ok. 20 m (po ok. 10m od osi gazociągu 

w obie strony). Umocnienie koryt rowów melioracyjnych przewiduje się za pomocą płyt YOMB, na długości 5m 

powyżej i poniżej osi gazociągu. Ostateczna metoda umocnienia uzgodniona będzie z Zarządcami cieków. 

Roboty ziemne przy przekroczeniu rowów metodą wykopu otwartego powinny trwać około 2 dni. 

4.4.3.3 Skrzyżowania z drogami 

Skrzyżowania planowanego gazociągu DN1000 z drogami asfaltowymi wykonane będą metodą bezwykopową 

bez naruszenia konstrukcji jezdni. Skrzyżowania gazociągów z drogami krajowymi zaprojektowane będą przy 

zastosowaniu rury osłonowej. 

Przy skrzyżowaniach z drogami kategorii niższej (drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne o nawierzchni 

asfaltowej) nie przewiduje się zastosowania rury osłonowej. Wybór metody przekroczenia dróg oraz 

zastosowanie rur osłonowych uzależnione będą od wyników uzgodnień z zarządcami dróg. 

Przekroczenia dróg nieutwardzonych wykonane zostaną metodą wykopu otwartego. 

4.4.3.4 Skrzyżowania z torami kolejowymi 

Skrzyżowania planowanego gazociągu z torami kolejowymi wykonane zostaną metodą bezwykopowową, przy 

zastosowaniu rur osłonowych o średnicach umożliwiających prawidłowy montaż gazociągu. 

W trakcie wykonywania przekroczenia tory zabezpieczone zostaną typową konstrukcją odciążającą.  
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4.4.3.5 Skrzyżowania z liniami energetycznymi 

Skrzyżowania gazociągu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykonane będą zgodnie 

z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych i montażowych na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań z liniami 

elektroenergetycznymi.  

Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń do linii napowietrznych wykop wykonany będzie metodą ręczną, 

ewentualnie mechanicznie po uprzednim wyłączeniu linii na określony czas w uzgodnieniu z administratorem.  

4.4.3.6 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Rozwiązania skrzyżowań gazociągu z istniejącym, zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym zostaną 

uzgodnione z właścicielami i użytkownikami, a wszelkie prace związane z ich wykonaniem prowadzone będą 

pod nadzorem przedstawicieli gestorów.  

W rejonach o nieustalonym przebiegu uzbrojenia podziemnego wykop należy realizować ręcznie. Ponadto, w 

miejscach tych przed rozpoczęciem prac wykopowych powinny być stosowane przekopy kontrolne celem 

lokalizacji infrastruktury podziemnej. 

4.4.3.7 Przejścia w rejonie obiektów zabytkowych 

Na trasie planowanego gazociągu występują tereny eksploracji archeologicznej. Szczegóły dotyczące 

prowadzenia prac na takich terenach będą uzgodnione z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków. Przed 

przystąpieniem do prac ziemnych wykonana zostanie inwentaryzacja stanowisk archeologicznych oraz w razie 

konieczności wykonane zostaną przez służby specjalistyczne ratunkowe prace archeologiczne. Badania takie 

prowadzone będą po uzyskaniu zgody właściwego terenowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4.4.3.8 Skrzyżowania z rzekami i ciekami  

Skrzyżowania gazociągu z ciekami wodnymi, w zależności od wymagań zarządcy cieku oraz możliwości 

technicznych, wykonane zostaną metodą wykopu otwartego lub metodami bezwykopowymi. Odległość 

pionowa pomiędzy górną zewnętrzną ścianką gazociągu a dolną granicą warstwy ruchomej dna rzeki, kanału 

wodnego lub innej przeszkody wodnej wynosić będzie minimum 1,5 m w przypadku przewiertów i przecisków 

oraz minimum 5-10 m przy przewiertach Direct Pipe. 

Na trasie planowanego gazociągu planuje się  4 przekroczenia rzek (Zgłowiączka, Lubieńka, Patrówka, Skrwa 

Lewa) metodą bezwykopową. Rzeki zostały wytypowane ze względu na szerokość koryta (ok. 5-10m), stały 

przepływ oraz walory przyrodnicze: 

Lokalizację przekroczeń wraz z orientacyjnym kilometrażem zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4.1 Orientacyjne lokalizacje planowanych przejść bezwykopowych 

Nazwa rzeki 
Orientacyjny km przecięcia  

z rzeką  
Orientacyjny km punktu  

wejścia / wyjścia metody bezwykopowej 

Zgłowiączka 2,37 2,34 / 2,39 

Lubieńka 18,37 18,34 / 18,41 

Patrówka 41,72 41,63 / 41,77 

Skrwa Lewa 52,30 52,28 / 52,32 

Przekroczenia mniejszych cieków (Dopływ z Dubielewa w km 0,17, Olszew w km ok. 26,2, Dopływ z Szewa 

w km 35,4) oraz rowów melioracyjnych planuje się wykonać przy wykorzystaniu metody wykopu otwartego, 

przy niezahamowanym przepływie wody w cieku. Głębokość przykrycia gazociągu pod dnem uzależniona 

będzie od lokalnych warunków gruntowych, występującej erozji dna i przepisów normowych oraz warunków 

uzyskanych od administratora cieku. 
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Ostateczna metoda przekroczenia cieku potwierdzona będzie po uzgodnieniu z Zarządcą cieku oraz po 

uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. 

4.4.4 Odbudowa ciągów drenarskich 

Wykonanie wykopu pod planowany gazociąg spowoduje lokalnie przerwanie ciągów drenarskich w obszarach 

zmeliorowanych. Ciągi drenarskie zniszczone przez koparkę wykonującą wykop pod gazociąg zostaną 

odbudowane i przywrócone do stanu poprzedniego. Wykop gazociągu zostanie zasypany mechanicznie lub 

ręcznie, w zależności o uwarunkowań (nie będzie zasypywany mechanicznie w miejscach skrzyżowań z 

drenami). 

4.4.5 Rekultywacja terenu 

Grunty zdegradowane w wyniku realizacji prac budowlanych (wykopu) będą rekultywowane zaraz po 

zakończeniu prac.  

Drogi, dojazdy i dojścia do posesji, ogrodzenia, brzegi cieków, zbocza i wszelkie inne obiekty bądź elementy 

zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu 

odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami i zarządcami 

i ewentualnie z właściwymi organami administracji.  

4.4.6 Oznakowanie gazociągu 

Na powierzchni ziemi umieszczane zostaną słupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo-pomiarowe, 

umożliwiające zlokalizowanie gazociągu w terenie. Skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi i 

infrastrukturą będzie stale oznakowane w terenie słupkami oznaczeniowymi. Również odcinki liniowe w 

miejscach zmiany kierunku trasy będą trwale oznakowane. 

4.5 Badanie i uruchamianie gazociągu 

Przed uruchomieniem gazociąg musi spełniać wszystkie wymagania zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz.640), Polskich Norm, wytycznych 

oraz procedur.  

Wybudowany gazociąg będzie przyjęty do eksploatacji po spełnieniu następujących warunków: 

• odbiorze robót, potwierdzającym wykonanie gazociągu zgodnie z dokumentacją projektową, 

uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz uzgodnionymi technologiami wytwarzania, 

• sprawdzeniu zastosowanych materiałów i urządzeń, atestów fabrycznych na rury, kształtki i armaturę oraz 

inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej, na które zostały zawarte wymagania 

jakościowe, 

• oczyszczeniu wnętrza gazociągu z zanieczyszczeń pozostałych w nim w trakcie budowy, 

• wykonaniu prób ciśnieniowych z wynikiem pozytywnym oraz opróżnieniu z wody i osuszeniu, 

• sprawdzeniu poprawności działania zamontowanej armatury, urządzeń i instalacji pomocniczych, 

• sprawdzeniu stanu izolacji antykorozyjnej, 

• przekazaniu eksploatującemu gazociąg kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji 

poprodukcyjnej i wyników testów i badań, 

• uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

4.5.1 Zasypanie wykopu 

Po docelowym posadowieniu gazociągu, wykonaniu badań izolacji, pomiarów geodezyjnych oraz ewentualnej 

dokumentacji zdjęciowej (szczególnie robót zanikowych), nastąpi jego zasypanie z umiejscowieniem nad 
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gazociągiem taśmy znacznikowej, a następnie rekultywacja terenu, odbudowa uszkodzonej infrastruktury 

drogowej, drenaży, uzbrojenia itp. 

Zasypkę wykopu wykonuje się materiałem niespoistym podatnym na zagęszczenie. Dopuszcza się 

stosowanie gruntów rodzimych bez dużych kamieni i bez znacznej zawartości gruntów spoistych. W przypadku 

stwierdzenia gruntów nienośnych lub słabonośnych może być przewidziana wymiana gruntu – zgodnie 

z projektem. 

4.5.2 Oczyszczanie gazociągu 

Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonane będzie przedmuchiwanie gazociągu, z przepuszczeniem 

tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy 

(ziemi, piasku, drobnych kamieni, rdzy, części elektrod, wody itp.).  

Oczyszczanie wnętrza gazociągu wykonane będzie po ułożeniu w wykopie i zasypaniu z pozostawieniem 

niezasypanych końców odcinków.  

Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące są przepuszczane pod ciśnieniem sprężonego powietrza przy 

wykorzystaniu urządzeń wykonawcy próby (sprężarki, zbiornik, komory i dna zaślepiające końce 

czyszczonego odcinka, przewody łączące itd.). Funkcję zbiornika sprężonego powietrza może pełnić 

niepracujący odcinek rurociągu. 

Długość oczyszczanych odcinków nie powinna być większa niż odcinków poddawanych próbie wytrzymałości 

i szczelności. 

Po przeprowadzeniu czyszczenia gazociągu przygotowuje się gazociąg do próby specjalnej poprzez 

przyspawanie śluz tymczasowych na potrzeby nadania/odbioru tłoków. 

4.5.3 Próby hydrauliczne gazociągu 

Hydrauliczne próby odbiorowe (wytrzymałości, szczelności, stresowe) mają na celu potwierdzenie i 

zagwarantowanie wytrzymałości rurociągu zaprojektowanego wg obowiązującego prawa i przepisów dla 

parametrów obliczeniowych. Wykonanie prób potwierdza również prawidłowe posadowienie i wykonanie 

gazociągu. 

Próby hydrauliczne odbywać się będą zgodnie z Projektem techniczno-organizacyjnym prób, opracowanym 

zgodnie z obowiązującymi normami i standardami technicznymi w zakresie prób gazociągów. Na obecnym 

etapie projektowania przyjmuje się, że gazociąg poddawany będzie próbom hydraulicznym odcinkami o 

objętości nie większej niż 5900 m3 (objętość 1 mb DN1000 = ok. 0,785 m3) tj. nie dłuższymi niż ok. 7,5 km. 

Warunkiem wykonania prób wodą, będzie temperatura powietrza powyżej 0°C i temperatura wody w źródle 

nie niższa niż 4°C.  

Z uwagi na brak w planowanej lokalizacji cieków o przepływie wystarczającym dla zapewnienia niezbędnej 

ilości wody oraz na dość nieregularne rozmieszczenie istniejących hydrantów i ich niewielkie wydajności, na 

obecnym etapie prac projektowych przewiduje się wykonanie tymczasowego zbiornika, który będzie 

gromadzić wodę na potrzeby prób. Zbiornik zaplanowano ok. km 7,8 w okolicy istniejącego hydrantu. Dno i 

skarpy zbiornika zostaną uszczelnione przesłoną uniemożliwiającą infiltrację wód gruntowych do wnętrza 

zbiornika oraz eksfiltrację wód ze zbiornika (np. membrana z tworzywa sztucznego). Pojemność zbiornika 

wynosić będzie ok. 6000 m3. Po zakończeniu prac przesłona infiltracyjna zostanie zdemontowana, wykop po 

zbiorniku przysypany gruntem, a cały teren doprowadzony do stanu pierwotnego.Lokalizację zbiornika 

wybrano z uwagi na największe możliwości dyspozycyjne sieci wodociągowej w tym miejscu (200 m3/d). Wodę 

w zbiorniku przewiduje się zgromadzić z odpowiednim wyprzedzeniem w miarę postępu robót montażowych, 

tak aby odpowiednia ilość wody była do dyspozycji w momencie gotowości do przeprowadzenia prób 

ciśnieniowych. Wodę raz zgromadzoną przewiduje się kolejno przetłaczać z jednego odcinka do drugiego 
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uzupełniając utraconą objętość wodą z dowozu lub hydrantów zlokalizowanych w pobliżu gazociągu. Ilość 

wody pobranej z hydrantów zostanie zmierzona wodomierzem a warunki poboru będą uzgodnione z gestorami 

sieci. 

Istnieje również możliwość zastosowania, we wskazanej lokalizacji, zbiorników naziemnych. Są to zbiorniki 

szczelne, o pojemności ok. 2 500m3, stosowane najczęściej jako zbiorniki do magazynowania deszczówki, 

gnojowicy lub pełniące funkcję zbiorników przeciwpożarowych. Po wykonaniu prób zbiorniki będą 

zdemontowane.  

Tłoczenie czynnika próbnego (wody) do badanego odcinka gazociągu będzie połączone z równoczesnym 

odpowietrzaniem. Odcinek liniowy gazociągu będzie podlegał próbie specjalnej, natomiast układy obiektowe 

próbie hydraulicznej wytrzymałości i szczelności. 

Armatura nie bierze udziału w próbie specjalnej (stresowej). Próba hydrauliczna armatury będzie wykonywana 

u producenta i potwierdzona w dokumentacji jakościowej. 

4.5.4 Opróżnianie i osuszanie gazociągu 

Po wykonaniu prób hydraulicznych konieczne jest odwodnienie wszystkich sekcji instalacją włączając w to 

opróżnienie z dolnych partii korpusu zaworów. Następnie układ będzie osuszony.  

Usunięcie wody z gazociągu odbywać się będzie grawitacyjnie lub za pomocą tłoków rozdzielających. 

Osuszanie wykonane będzie następującymi metodami: 

• przedmuchując gazociąg strumieniem osuszonego powietrza (punkt rosy ok. -20 oC), 

• przepuszczając wielokrotnie przez gazociąg tłoki z pianki poliuretanowej. 

Zrzut wody odbywać się może jedynie po oczyszczeniu (w osadnikach) do rzeki (na obecnym etapie prac 

projektowych przewiduje się zrzut wody do rzeki Skrwa Lewa) po uzgodnieniu z zarządcą cieku oraz na 

warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Uwzględniając zakazy wynikające z Prawa wodnego 

wyklucza się zrzut wód wykorzystanych do prób hydraulicznych do zbiorników wodnych (jezior). 

4.5.5 Odpowietrzanie i napełnianie gazociągu 

Rozruch i napełnianie wybudowanego gazociągu wykonane będą po zakończeniu budowy, przeprowadzeniu 

prób, dokonaniu odbioru technicznego i przed oddaniem do normalnej eksploatacji.  

Proces odpowietrzania i napełniania gazociągu odbywać się będzie odcinkami pomiędzy Zespołami 

Zaporowo-Upustowymi (ZZU). Do odpowietrzania gazociągu stosuje się gaz obojętny (azot) oraz gaz 

przeznaczony do transportu uruchamianym gazociągiem. Na końcu każdego odcinka odpowietrzanego 

znajdują się kolumny upustowe stanowiące część składową każdego ZZU. Odpowietrzanie prowadzone 

będzie do zupełnego wyparcia powietrza albo gazu obojętnego z gazociągu przez kolumnę upustową.  

Gazociąg napełniony gazem do ciśnienia roboczego będzie gotowy do pracy. 

4.5.6 Badanie tłokiem inteligentnym 

Po zakończeniu budowy całego gazociągu wykonuje się szereg różnych testów mających na celu np. 

sprawdzenie czy powłoka ochronna gazociągu nie została uszkodzona podczas budowy, czy nie powstały 

uszkodzenia mechaniczne oraz, czy instalacja ochrony katodowej działa poprawnie.  

Inspekcja liniowa, polega na wprowadzeniu do rurociągu inteligentnego tłoka, który przemieszcza się wraz 

z transportowanym medium. W czasie tego badania może on w zależności od zainstalowanych urządzeń 

wykonywać różne pomiary takie jak: analiza geometryczna gazociągu, która wykrywa wady wewnętrzne 

powierzchni i zmiany kształtu układu rurowego (zwykle wykonywana zaraz po zakończeniu budowy), które 

muszą zostać usunięte przez wykonawcę. Ponadto mogą być wykrywane: mikropęknięcia, straty grubości 
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materiału izolacyjnego czy straty grubości materiału powstałe przez korozje i inne. Badania spójności 

powierzchni gazociągu są w stanie wykryć wady w powłoce rzędu kilku milimetrów kwadratowych, które 

następnie mogą być dokładnie zlokalizowane i naprawione. 

4.6 Eksploatacja gazociągu i obiektów towarzyszących 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. będzie eksploatował gazociąg oraz pozostałe 

elementy systemu zgodnie z Procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej, m.in Procedura P.02.O.01 

- Warunki Techniczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

4.6.1 Eksploatacja gazociągu przesyłowego 

Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania właściwego stanu technicznego 

gazociągu przesyłowego będzie obejmował: 

• kontrole okresowe gazociągu, a w szczególności: kontrole trasy, urządzeń i wyposażenia, obecności gazu 

w gruncie nad wyznaczonymi odcinkami, stanu oznakowania trasy gazociągu, sprawdzenia gazociągów, 

wpływu na gazociąg prowadzonych w pobliżu robót ziemnych, sprawdzenia głębokości posadowienia 

gazociągów w miejscach nawodnionych oraz zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 

• pomiary i badania - okresowe sprawdzenie działania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne elementów, 

urządzeń, instalacji i wyposażenia, a w szczególności: sprawdzenie działania armatury, badanie stanu 

technicznego przekroczeń gazociągami rzek i kanałów, badanie elementów systemu sterowania napędów 

armatury, badanie gazociągów tłokami, badanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. 

• przeglądy i konserwacje – czynności okresowe: konserwacje armatury i elementów systemu sterowania 

armatury, kolumn upustowych, słupków oznaczeniowych i pomiarowych, kontenerów, ogrodzeń itp., 

uzupełnianie oznakowań trasy, ubytków nakrycia gazociągów, powłok malarskich, opróżnianie 

odwadniaczy oraz prace porządkowe na terenie zespołów technologicznych. 

4.6.2 Urządzenia ochrony przeciwkorozyjnej 

Na system ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu przesyłowego składać się będą: 

• powłoki izolacyjne, pokrywające zewnętrzną powierzchnię rury stalowej; oddzielają tę powierzchnię od 

środowiska korozyjnego, tworząc barierę dla czynników umożliwiających przebieg procesów korozyjnych, 

przede wszystkim dla wody i tlenu. 

• ochrona katodowa, zabezpieczająca powierzchnie gazociągu, które pomimo pokrycia go powłoką stykają 

się ze środowiskiem elektrolitycznym – w defektach powłoki, porach i innych miejscach niezaizolowanych. 

Ochrona katodowa spowalnia, a patrząc z technicznego punktu widzenia – praktycznie powstrzymuje 

procesy korozyjne w następstwie polaryzacji katodowej tych powierzchni, czyli obniżenia potencjałów 

elektrochemicznych, uzyskanego w rezultacie zjawisk wywołanych wymuszonym przepływem prądu 

elektrycznego w kierunku od środowiska korozyjnego do stykających się z nim powierzchni stalowych. 

• złącza izolujące (monobloki) montowane w przewodach gazowych w celu: elektrycznego oddzielenia 

gazociągów od uziemionych obiektów systemu stacji gazowych, tłoczni, magazynów gazu, węzłów 

rozdzielczych gazu; utworzenia wydzielonych elektrycznie sekcji gazociągu, tworzenie, których ułatwia 

eksploatację ochrony katodowej; wykonywanie pomiarów skuteczności i monitorowanie; oddzielenia 

elektrycznego gazociągów nowych od gazociągów starych, z uwagi na wymagane różne parametry 

ochrony katodowej gazociągów starych i nowych; zmniejszenia oddziaływań prądów błądzących; 

zmniejszenia napięć indukowanych w gazociągach w wyniku oddziaływań napowietrznych linii WN. 

• ochrona przed skutkami oddziaływań napowietrznych linii WN mająca na celu: ograniczenie napięć 

przemiennych pomiędzy gazociągiem a ziemią, z uwagi na ochronę przeciwporażeniową; zmniejszenie 



 

96 

gęstości prądów przemiennych przepływających pomiędzy gazociągiem a ziemią do wartości 

dopuszczalnych ze względu na ochronę przeciwkorozyjną. 

Wszystkie ww. czynności eksploatacyjne wykonywane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi 

procedurami zapewnią prawidłowe warunki pracy systemu przesyłu gazu projektowanym gazociągiem 

wysokiego ciśnienia DN1000. Wpłyną zarówno na podniesienie bezpieczeństwa, jak i stabilność 

funkcjonowania gazociągu, a co za tym idzie warunki ochrony środowiska naturalnego, w tym zdrowia i życia 

ludzi. 
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5 NIEPODEJMOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W przypadku niepodejmowania realizacji planowanego gazociągu nie będą występować oddziaływania z nim 

związane. Na terenach przewidzianych do realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się wielkość emisji hałasu, 

substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza, nie zostaną wytworzone ścieki oraz odpady. 

Nienaruszona zostanie powierzchnia ziemi oraz szata roślinna. Poprzez zaniechanie dywersyfikacji 

i zwiększonej stabilności dostaw gazu, na podobnym poziomie pozostanie bezpieczeństwo energetyczne 

kraju. Nie w pełni zostaną wykorzystane moce rozbudowywanej sieci gazowej w Polsce. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegającego na budowie gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I 

Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi pozwoli na przesyłanie zwiększonych 

ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich 

regionów kraju. Projektowana inwestycja wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury. 

Rozbudowa sieci gazowej wpłynie także na poprawę środowiska naturalnego i polepszenie standardów życia 

mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach 

kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii. 

Dla gmin położonych na trasie gazociągu realizacja inwestycji przyniesie korzyści w postaci wpływów 

z podatku od nieruchomości. 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia, mająca na celu budowę gazociągu, jest zamierzeniem 

proekologicznym, gdyż gaz jest nośnikiem energii elektrycznej i cieplnej. Alternatywnymi surowcami, z których 

wytwarzana może być energia są węgiel brunatny lub kamienny, jednakże spalanie tego typu nośników energii 

jest związane z emisjami dużo większej ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. 

Z przyczyn wymienionych powyżej, jak również ze względów ekonomiczno-gospodarczych oraz społecznych 

niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia byłoby niewskazane. 

6 ANALIZA WARIANTÓW 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (trasa preferowana wraz z podwariantem) została przeanalizowana 

pod kątem formalno-prawnym, technicznym, ekonomicznym, technologicznym oraz środowiskowym, w tym 

społecznym. W trakcie wyboru trasy gazociągu ocenie poddano następujące czynniki: 

• długość gazociągu, 

• dostępność terenu na potrzeby lokalizacji gazociągu, 

• ukształtowanie terenu, 

• lokalizacja względem istniejących gazociągów i linii elektroenergetycznych, 

• dostępność infrastruktury drogowej i energetycznej w odniesieniu do lokalizacji obiektu towarzyszącego 

gazociągowi, tj. ZZU, 

• ilość przeszkód terenowych – kolizji z torami kolejowymi, drogami, rzekami, skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem nadziemnym oraz pozostałą infrastrukturą techniczną, 

• stopień zurbanizowania terenu – odległość od terenów zabudowanych, gęstość zabudowy,  

• warunki gruntowo-wodne, utrudnienia terenowe (bagna, lasy, tereny podmokłe, osuwiska), 

• występowanie terenów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody (istniejących 

i projektowanych) np. obszary Natura 2000, rezerwaty, 

• występowanie terenów objętych ochroną na podstawie ustawy prawo wodne, tj. strefy ochronne ujęć 

wody, tereny zalewowe,  

• miejsca występowania obiektów zabytkowych, 

• nakłady realizacyjne. 
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Przy wyborze najbardziej optymalnej trasy przeprowadzono również analizę uwarunkowań planistycznych pod 

kątem ograniczenia potencjalnych konfliktów społecznych, tj. właścicieli gruntów, na których przewiduje się 

lokalizację gazociągu. 

6.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Wariantem proponowanym jest wariant podstawowy przebiegu gazociągu. 

Planowany wariant podstawowy gazociągu będzie realizowany na obszarze: 

• 2 województw: woj. kujawsko-pomorskiego (ok. 40,66 km) oraz woj. mazowieckiego (ok. 13,44 km); 

• 2 powiatów (włocławski, gostyniński); 

• 6 gmin (Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo, Gostynin). 

Początek planowanego gazociągu stanowić będzie zespół włączeniowy do węzła Gustorzyn wraz ze śluzą 

nadawczo-odbiorczą (woj. kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski), zaś koniec – 

połączenie z planowanym gazociągiem Gustorzyn – Wronów, Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka (woj. 

mazowieckie, powiat gostyniński, gmina Gostynin).  

Całkowita projektowana długość wariantu podstawowego wynosić będzie ok. 54,1 km.  

Projektowany wariant gazociągu przebiegać będzie przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu – 

tereny użytkowane rolniczo, nieużytki, lasy. Przecinać będzie istniejące elementy infrastruktury (linie kolejowe, 

drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Wariant podstawowy gazociągu będzie przebiegał również 

przez tereny zurbanizowane, jednak o rozproszonej zabudowie omijające tereny charakteryzujące się 

najbardziej zwartą zabudową. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia trwałemu wylesieniu podlegać będzie powierzchnia ok. 0,8 ha (ok. 0,7 ha 

na terenach leśnych oraz ok. 0,1 ha na terenach nieleśnych). Powierzchnia trwałego wylesienia dotyczy 

całkowitej powierzchni lasów zlokalizowanych w pasie montażowym o szerokości 4 m, jak i terenów 

nieleśnych, na których musi być zachowany pas bez drzew o szerokości 6 m. Na etapie prac budowlanych, w 

pasie montażowym na terenach leśnych (o szerokości 30 m), czasowemu wylesieniu będzie podlegać 

powierzchnia ok. 5,8 ha. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najliczniej wycinanym 

gatunkiem drzew będzie sosna (ok. 4,2, ha). Znaczący udział stanowią także drzewostany z wiązem 

pospolitym (ok. 1,55 ha). Pozostałe gatunki podlegające wylesieniu to m.in. olsza i brzoza. 

Przeprowadzona analiza doprowadziła do wyboru lokalizacji optymalnej z punktu widzenia ekonomicznego, 

technicznego, przyrodniczego oraz społecznego. Do realizacji wybrano trasę, nad którą prowadzone były 

analizy zmierzające do jej wyznaczenia w taki sposób aby zminimalizować ilość skrzyżowań z infrastrukturą 

naziemną, drogami oraz z ciekami wodnymi. 

W wyniku prowadzonych prac projektowych uwzględniono również miejsca gdzie ze względów społecznych, 

technicznych, technologicznych, formalno-prawnych i przyrodniczych zmieniono przebieg wariantu 

podstawowego a dawny przebieg określono w raporcie jako podwariant trasy. 

Porównanie analizowanych wariantów lokalizacyjnych przedstawiono w rozdziale 6.3. 

6.2 Racjonalny wariant alternatywny 

W trakcie prac koncepcyjnych planowane przedsięwzięcie rozpatrywane było w podwariantach 

lokalizacyjnych. 

Wybór wariantu lokalizacyjnego trasy został poprzedzony analizą, obejmującą m.in. niezbędną długość 

gazociągu, kolizje z istniejącymi elementami infrastruktury, ograniczenia wynikające z ochrony środowiska, 

analizę ekonomiczną i uwarunkowania techniczne związane z samym gazociągiem.  
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Na obecnym etapie analizie podlega 1 podwariant lokalizacyjny: 

1. Podwariant 1 – rejon miejscowości Kretki – Kurowo Kolonia, w gminie Baruchowo, km ok. 35,00 – 

36,50 trasy podstawowej, długość podwariantu 1 wynosi ok. 1,34 km; 

We wcześniejszych fazach procesu projektowego podwariant powyższy stanowił wariant podstawowy trasy. 

Jednak z uwagi na stwierdzone na etapie przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej siedliska 

przyrodnicze zmieniono trasę gazociągu, a odcinek będący dawniej wariantem podstawowym przyjęto obecnie 

za podwariant. Nazewnictwo takie zostało przyjęte z uwagi na przejrzystość trasy, która w całości stanowi 

wariant rekomendowany. 

Podwariant 1 jest racjonalnym wariantem alternatywnym. 

6.3 Analiza porównawcza wariantów 

Wariantowanie lokalizacyjne planowanego przedsięwzięcia zostały przeanalizowane pod kątem formalno-

prawnym, technicznym, ekonomicznym, technologicznym oraz środowiskowym.  

Analizie poddano wariant podstawowy oraz jeden podwariant lokalizacyjny, tzw. Powariant 1. 

 

Podwariant 1 – rejon miejscowości Kretki – Kurowo Kolonia 

Zmiana przebiegu wariantu podstawowego planowanego gazociągu na omawianym odcinku wynika z 

konieczności ominięcia terenu, na którym podczas prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono 

występowanie siedlisk chronionych 91E0 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) oraz 3150 

(starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne) z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. 
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W Podwarincie 1 przewiduje się przejście przez siedliska, które kolidują z trasą gazociągu za pomocą 

technologii bezwykopowej. 

Zestawienie podstawowych danych dla wariantu podstawowego i podwariantu 1 przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6.1 Zestawienie podstawowych danych dla wariantu podstawowego i podwariantu 1 trasy gazociągu 

Przedmiot analizy 
Wariant podstawowy 

(km ok. 35,0 – 36,5) 

Podwariant-1 

(km ok. 0,0 – 1,34) 

Długość trasy ok 1 500 m ok 1 340 m 

Liczba załamań gazociągu 5 szt. 5 szt. 

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

• 1 skrzyżowanie z drogą 

gminną (nawierzchnia 

gruntowa) - wykop otwarty; 

• 2 skrzyżowania z istniejącymi 

gazociągami DN500 – 

przejście pod istniejącym 

gazociągiem 

• 1 skrzyżowanie z drogą gminną 

(nawierzchnia gruntowa) - wykop 

otwarty; 

• 2 skrzyżowania z istniejącymi 

gazociągami DN500 – przejście 

pod istniejącym gazociągiem 

Skrzyżowania z ciekiem 1 szt. (Dopływ z Szewa) 1 szt. (Dopływ z Szewa) 

Powierzchnia zadrzewiona do usunięcia w 

granicach pasa montażowego 
ok 0,13 ha ok 0,43 ha 

Kolizja 

siedliskami 

objętymi ochroną 

3150 – starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

kolizja brak kolizja brak 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie 

w odl. ok. 280 

m 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie 

w odl. ok. 30 m 

na długości ok. 

120 m 

91E0 - łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

kolizja brak kolizja 
ok. 30 m  

i ok 200 m 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie 

w odl. ok. 20 

m na długości 

ok. 30 m 

w bezpośrednim 

sąsiedztwie 

w odl. ok. 20 m 

na długości ok. 

350 m 

Występowanie 

stanowisk 

gatunków 

chronionych 

ssaki brak bóbr europejski - w odl. ok. 50m 

ptaki 

kolizja trznadel kolizja 

dzięcioł duży, 

strzyżyk 

(przewidziana 

metoda 

bezwykopowa) 

potrzeszcz – w odl. ok. 40 m 
pleszka – w odl. ok. 30 m,  

modraszka – w odl. ok. 20 m 

bezkręgowce brak kolizja 

ślimak 

winniczek 

(przewidziana 

metoda 

bezwykopowa) 

 

Poniżej, w tabeli przedstawiono przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów i porównanie ich 

oddziaływań. 

 

Tabela 6.2 Przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów i porównanie ich oddziaływań  

Komponent Przewidywane oddziaływanie wariantów STP oraz porównanie ich oddziaływań 

Ludzie 

Faza budowy będzie związana z wystąpieniem emisji i oddziaływań charakterystycznych dla 
prowadzenia budowy, tj. transportu, robót ziemnych i robót budowlanych. Oddziaływanie fazy 
budowy wynikać będzie ze skutków zastosowania maszyn i urządzeń koniecznych do sprawnego 
i zgodnego z harmonogramem postępu robót budowlanych (oddziaływanie spowodowane będzie 

głównie przez hałas i pylenie).  

Oprócz osób niezwiązanych z realizacją inwestycji na ewentualny jej negatywny wpływ będą 
narażeni także ludzie zatrudnieni do prac ziemnych i budowalnych. Wpływ ten może się 
zaznaczyć poprzez uleganie wypadkom przy pracy. W celu ograniczenia możliwości 
występowania wypadków na terenie budowy będą rygorystycznie przestrzegane zasady BHP. W 
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Komponent Przewidywane oddziaływanie wariantów STP oraz porównanie ich oddziaływań 

obu rozpatrywanych wariantach (w wariancie podstawowym oraz w podwariancie 1) przewiduje 
się takie same zasady BHP. 

Na etapie użytkowania zagrożenia dla zdrowia ludzi będą związane z ewentualnymi sytuacjami 
awaryjnymi. Planowany odcinek gazociągu w obu wariantach nie będzie miał wpływu na ludzi 
przy przestrzeganiu zasad BHP.  

Reasumując, oba analizowane warianty są porównywalne w zakresie oddziaływania na ludzi na 
etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

Wody 
powierzchniowe i 
wody podziemne 

Charakter przewidzianych do przeprowadzenia prac oraz ich zasięg pozwala stwierdzić, że nie 
spowodują one zakłócenia stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze oraz na obszarach 
sąsiadujących oraz nie wpłyną na jakość najbliższych wód powierzchniowych. 

Jak wykazało wstępne rozpoznanie geotechniczne, w rejonie występowania siedlisk 
przyrodniczych w podwariancie 1 oraz w rejonie Dopływu z Szewa, w przypadku wariantu 
podstawowego podczas budowy niezbędne będzie obniżenie zwierciadła wód gruntowych. W 
związku z powyższym dla ograniczenia zmian w stosunkach wodnych w tym rejonach tych 

przewidziano odwodnienia budowlane z zastosowaniem ścianek szczelnych. 

Odwodnienia budowlane będą krótkotrwałe, prowadzone krótkimi odcinkami i nie będą stanowiły 
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe. Wody 
pochodzące z odwodnień wykopów będą podczyszczane w odstojnikach i odprowadzane do 
Dopływu z Szewa lub do rowu melioracyjnego. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się poboru wód podziemnych a tym samym odprowadzania 
ich do wód powierzchniowych. 

Funkcjonowanie gazociągu nie spowoduje zagrożenia na wody podziemne oraz wody 
powierzchniowe. Technologia wykonania gazociągu, jakość materiałów z których będzie 
wykonany oraz system przewidzianych zabezpieczeń ogranicza do minimum jego wpływ na 
jakość wód podziemnych a tym samym na jakość wód powierzchniowych. 

Oddziaływanie obu wariantów na JCWP i JCWPd jest porównywalne. Nie przewiduje się, aby 
planowana inwestycja, niezależnie od przyjętego wariantu miała wpływ na możliwość osiągniecia 
celów środowiskowych ustalonych dla JCWP oraz JCWPd. 

Hałas 

Zakres prac budowlanych, likwidacyjnych oraz wykorzystany sprzęt podczas budowy i likwidacji, 
jak i eksploatacja gazociągu dla wariantu podstawowego oraz podwariantu 1 nie różnią się 
zasadniczo. W związku z tym, oddziaływanie hałasu na etapie realizacji, eksploatacji oraz 
likwidacji dla wariantu podstawowego, jak i podwariantu 1 będzie na podobnym poziomie 
(zakres oddziaływania). Realizując budowę gazociągu zgodnie z podwariantem 1 ilość 
budynków mieszkalnych narażonych na krótkotrwałe oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu 
będzie mniejsza o około 6 obiektów. 

Powietrze 

Oddziaływanie obu wariantów w odniesieniu do wpływu na powietrze atmosferyczne będzie 
zbliżone, choć jak wykazało modelowanie rozprzestrzeniania sie zanieczysczeń, minimalnie 
mniejsze zasięgi steżeń zanieczyszczeń są mniejsze w przypadku wykonywania wykopu 
otwartego (wariant podstawowy) niz metodą przejść bezwykopowych. Ponadto czas budowy dla 
podwariantu 1 będzie dłuższy od trasy wariantu podstawowego w tym rejonie o ok. 2 tygodnie. 
W związku z powyższym emisja zanieczyszczeń związana z budową podwariantu 1 będzie 
minimalnie większa niż przy budowie wariantu podstawowego. 

Powierzchnia 
ziemi, 
z uwzględnieniem 
ruchów 
masowych ziemi 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi dla obu rozpatrywanych wariantów będą bardzo podobne, 
ponieważ warianty te zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie i nie różnią się znacząco pod 
względem budowy geologicznej, typów gleb i ukształtowania terenu.   

Oba warianty trasy omijają zarówno obszary i tereny górnicze oraz złoża kopalin, w związku 
z czym gazociąg na analizowanych odcinkach nie będzie oddziaływał na te elementy. Na 
wskazanych odcinkach nie występują obszary predysponowane do występowania ruchów 
masowych, ani tereny udokumentowanych osuwisk. Podwariant 1, podobnie jak wariant 
podstawowy, przecina niewielki ciek wodny – Dopływ z Szewa, co jednak ze względu na 
charakter cieku, nie powinno wiązać się z wystąpieniem podczas prac zjawisk związanych z 
obrywaniem czy osuwaniem się skarp.  

Krajobraz 

W obu rozpatrywanych wariantach oddziaływanie na krajobraz będzie przejściowe i ograniczone 
do etapu realizacji prac (tymczasowe składowanie materiałów budowlanych, spryzmowanie 
warstwy wydobytych gruntów z wykopów, obecność maszyn i urządzeń). Będzie to związane 
zarówno z realizacją przedsięwzięcia metodą wykopu otwartego, jak również metod 
bezwykopowych. 

Na etapie realizacji konieczne będzie usunięcie zadrzewień występujących w granicach pasa 
montażowego. Przewiduje się, że w przypadku wariantu podstawowego usunięciu podlegać 
będzie ok. 0,13 ha zadrzewień śródpolnych a w przypadku podwariantu 1 ok. 0,43 ha. 
Zadrzewienia te są zadrzewieniami śródpolnymi punktowymi a ich usunięcie nie powinno mieć 

znaczącego wpływu na walory krajobrazowe tej okolicy. 
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Komponent Przewidywane oddziaływanie wariantów STP oraz porównanie ich oddziaływań 

W trakcie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się oddziaływania na rzeźbę terenu oraz 
roślinność. Inwestycja w obu wariantach nie pogorszy w istotny sposób obecnych walorów 

krajobrazowych, ponieważ gazociąg będzie ułożony pod powierzchnią terenu. 

Zabytki, krajobraz 
kulturowy 

W rejonie odcinka, w którym poddano analizie warianty nie zidentyfikowano żadnego zabytku 
nieruchomego ani stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków czy też 
wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Nie przewiduje się zatem wpływu na zabytki oraz 
krajobraz kulturowy związany z budową, eksploatacją oraz ewentualną likwidacją gazociągu 
w tym rejonie. 

Rośliny, 
zwierzęta, grzyby 
i siedliska 

przyrodnicze 

W trakcie budowy gazociągu w przypadku obu rozpatrywanych w tym rejonie wariantów na pasie 
szerokości 38 metrów zostanie całkowicie zniszczona pokrywa roślinna. Konieczne będzie 
usunięcie zadrzewień występujących w granicach pasa montażowego. Przewiduje się, że 
w przypadku wariantu podstawowego usunięciu podlegać będzie ok. 0,13 ha zadrzewień 
śródpolnych a w przypadku podwariantu 1 ok. 0,43 ha. 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą podwariant 1 koliduje na długości ok. 
30 m i ok. 200 m z siedliskiem chronionym 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 
W związku z tym dla ochrony – zachowania tego siedliska przewiduje się przejście tego siedliska 
z zastosowaniem metody bezwykopowej. Wiązać się to będzie z obniżeniem zwierciadła wody 
gruntowej (przy wykonaniu komory startowej i komory odbioru).  

W przypadku wpływu na zwierzęta oba warianty są podobne w zakresie ich oddziaływań. Na 
etapie budowy możliwe jest potencjalne, nieumyślne zabijanie osobników, potencjalna ingerencja 
w siedliska bytowania potencjalnych gatunków bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków. 
Natomiast w przypadku ptaków wystąpi płoszenie w okresie lęgowym oraz trwałe usuwanie 
siedlisk lęgowych. 

W przypadku podwariantu 1 w rejonie km 0,4 oraz w rejonie km 0,5 stwierdzono występowanie 
płazów (żab zielonych). W przypadku gdyby realizacja przedsięwzięcia miała być wykonywana 
na podstawie podwariantu 1, konieczne jest na etapie prac budowlanych zastosowanie 

tymczasowych płotków ochronnych oraz kontrola wykopów. 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przewiduje się działania minimalizujące wpływ 
budowy planowanego gazociągu na zwierzęta, tj. przeprowadzenie odhumusowania (zdjęcia 
wierzchniej warstwy gleby), wycinkę kolidującej roślinności w okresie poza sezonem lęgowym 
ptaków (od 16 października do 28 (29) lutego) oraz nadzór przyrodniczy podczas realizacji prac 
budowlanych. 

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia (gazociąg podziemny) należy stwierdzić, że jego 
funkcjonowanie nie będzie miało wpływu na stan zachowania siedlisk oraz gatunków objętych 
ochroną oraz na innych obszarach prawnie chronionych i wrażliwych przyrodniczo. 

Formy ochrony 
przyrody oraz 
ciągłość 
łączących je 
korytarzy 
ekologicznych 

Najbliższy obszar objęty ochroną przyrody - rezerwat Grodno - położony jest w odległości ok. 
540 m od wariantu podstawowego i ok. 480 m od Podwariantu 1. W odległości ok. 880 m od obu 
wariantów położony jest obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001. Nie przewiduje się 
wpływu analizowanych wariantów na obszarowe FOP zarówno w fazie budowy, eksploatacji, jak 

i likwidacji. 

Przez analizowane warianty nie przebiegają korytarze ekologiczne, zatem przedsięwzięcie nie 
będzie miało negatywnego wpływu na ciągłość powiązań przyrodniczych, a tym samym 
możliwość wymiany gatunkowej zarówno roślin, jak i zwierząt, stanowiącą podstawę zachowania 
bioróżnorodności. Inwestycja może powodować jedynie czasowy wzrost izolacji przestrzennej 
lokalnych populacji. Jednak również w tym przypadku, krótkotrwały okres oddziaływania 
inwestycji nie spowoduje znaczących zaburzeń istotnych zmian warunków bytowania i migracji 

fauny. 

Wzajemne 
oddziaływanie 
pomiędzy 
powyższymi 
elementami 

Oddziaływanie obu rozważanych wariantów przebiegu gazociągu nie będzie przekraczało 
dopuszczalnych norm, będzie stosunkowo niewielkie i nieskomplikowane. W związku z tym nie 
przewiduje się szczególnych powiązań oddziaływań pomiędzy poszczególnymi komponentami 
środowiska w związku z realizacją inwestycji. 

 

W wyniku powyższych zestawień, w przypadku rozważanego wariantu podstawowego i podwariantu-1, za 

korzystniejszy przebieg uznano wariant podstawowy. Na wynik ten miały wpływ zarówno względy 

środowiskowe (kolizja z siedliskami, terenami zadrzewień), jak i względy ekonomiczne (budowa gazociągu 

metodą wykopu otwartego jest tańsza), technologiczne i techniczne (konieczność budowy części gazociągu 

przy zastosowaniu metody bezwykopowej). 

Pod względem ekonomicznym, technologicznym i technicznym pomimo tego, że wariant podstawowy jest 

o ok. 160 m dłuższy od podwariantu 1, to konieczność wykonania części gazociągu z zastosowaniem metody 
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bezwykopowej przy przejściu przez siedliska objęte ochroną (ok. 230 m kolizji) preferuje wariant podstawowy. 

Szacuje się, że czas budowy podwariantu 1 będzie dłuższy od trasy wariantu podstawowego w tym rejonie 

o ok. 2 tygodnie. W związku z powyższym emisja zanieczyszczeń związana z budową podwariantu 1 będzie 

większa niż przy budowie wariantu podstawowego. 

Pod względem środowiskowym na korzyść wariantu podstawowego przemawia brak kolizji z siedliskami 

objętymi ochroną oraz mniejsza kolizja z powierzchnią zadrzewioną, która konieczna będzie do usunięcia 

podczas prac budowlanych. 

Podczas prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie analizowanych przebiegów gazociągu w tym 

rejonie stwierdzono także, występowanie gatunków chronionych ssaków, ptaków i bezkręgowców. Odległość 

od stwierdzonych gatunków przedstawiono w tabeli 6.1.  

6.4 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Trasa projektowanego gazociągu przebiega przez tereny o zróżnicowanych walorach przyrodniczych.  

Trasę gazociągu zaprojektowano unikając jego kolizji z istniejącymi w tym rejonie obszarami Natura 2000 

(Błota Kłócieńskie PLH040031, Błota Rakutowskie PLB040001, rezerwatami przyrody, parkami 

krajobrazowymi, użytkami ekologicznymi. 

Jednak przy inwestycji liniowej, której długość wynosi ok. 54,1 km, trudno w ogóle uniknąć konfliktów ze 

zidentyfikowanymi formami ochrony przyrody. W związku z powyższym trasa projektowanego gazociągu na 

długości ok. 4,5 km (km ok. 48,5 – 53,0) przecina rozległy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy 

Lewej.  

Na obszarze OChK Doloina Skrwy Lewej przewidziano działania minimalizujące wpływ planowanych prac 

budowlanych na występujące na tym terenie walory przyrodnicze, m.in. przyjęcie metody bezwykopowej przy 

przekroczeniu rzeki Skrwa Lewa oraz przy przekroczeniu siedlisk objętych ochroną (91E0 - łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe). Jak wykazało wstępne rozpoznanie geotechniczne, w rejonie występowania 

powyższych siedlisk na etapie budowy niezbędne będzie także obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 

W związku z powyższym dla ograniczenia zmian w stosunkach wodnych w tym rejonie przewidziano 

odwodnienia budowlane z zastosowaniem ścianek szczelnych. Ponadto przewiduje się zawężenie pasa 

montażowego w rejonie tych siedlisk aby uchronić ww. siedliska przed zniszczeniem. 

Jak wykazano w przeprowadzonej analizie wariantem korzystniejszym dla środowiska w przebiegu trasy 

gazociągu w rejonie km ok. 35,0 – 36,5 jest wariant podstawowy. Na korzyść wariantu podstawowego 

przemawia brak kolizji z siedliskami objętymi ochroną oraz mniejsza kolizja z powierzchnią zadrzewioną, która 

konieczna będzie do usunięcia podczas prac budowlanych. Pomimo tego, że wariant podstawowy jest dłuższy 

o ok. 160 m od podwariantu 1, to czas budowy z zastosowaniem metody wykopu otwartego do wykonania 

gazociągu w tej lokalizacji będzie krótszy, a co za tym idzie również emisje zanieczyszczeń do środowiska 

będą mniejsze. W przypadku podwariantu 1, dla uniknięcia kolizji z siedliskami chronionymi (91E0) na długości 

ok. 230 m konieczne byłoby zastosowanie metody bezwykopowej, która też wiązałaby się z obniżeniem 

zwierciadła wody gruntowej (przy wykonaniu komory startowej i komory odbioru). 

Podsumowanie  

Rozpatrywane przebiegi gazociągu wiążą się z ingerencją w środowisko przyrodnicze. Przy wyborze 

najkorzystniejszej trasy gazociągu kierowano się zasadą minimalizacji kolizji przebiegu gazociągu z obszarami 

chronionymi, jednakże ze względu na charakter inwestycji, tj. inwestycji liniowej, której długość wynosi ok. 

54,1 km, trudno uniknąć konfliktów ze zidentyfikowanymi formami ochrony przyrody. 

W kontekście możliwości położenia gazociągu istotnym zagadnieniem pozostają warunki geologiczne 

podłoża, przekładające się na czas i koszty realizacji inwestycji. W mniejszym stopniu na możliwość wykonania 
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gazociągu wpływają stwierdzone kolizje z wszelką infrastrukturą techniczną i drogową oraz przeszkodami 

naturalnymi. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na trwałą zmianę sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów, 

za wyjątkiem terenów leśnych trwale wylesionych w pasie o szerokości 4,0 m oraz terenów w granicach strefy 

kontrolowanej: w pasie o szerokości 6,0 m, gdzie nie mogą rosnąć drzewa oraz w pasie o szerokości 12m, 

gdzie obowiązują ograniczenia realizacji obiektów budowlanych, stałych składów i magazynów. 

Wariant podstawowy gazociągu powstał po szczegółowym przeanalizowaniu budowy pod kątem formalno-

prawnym, technicznym, ekonomicznym, technologicznym oraz środowiskowym, w tym społecznym.  

Przy wyborze najbardziej optymalnej trasy przeprowadzono również analizę uwarunkowań planistycznych pod 

kątem ograniczenia potencjalnych konfliktów społecznych, tj. właścicieli gruntów, na których przewiduje się 

lokalizację gazociągu. 

W świetle ww. argumentów realizacja planowanego przedsięwzięcia w wariancie wnioskowanym, tj. wariant 

podstawowy uznany został za korzystniejszy niż realizacja inwestycji w podwariancie 1. 
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7 OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

7.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowe, gleby 

7.1.1 Etap realizacji 

7.1.1.1 Część liniowa rurociągu 

Budowa gazociągu wymagać będzie zajęcia wzdłuż planowanej trasy pasa terenu (tzw. pas montażowy) 

o szerokości: 

• 38 m w obrębie gruntów rolnych,  

• 30 m na terenach leśnych, 

• ustalanej indywidualnie: 

− dla terenów o słabej nośności gruntów,  

− przy zbliżeniach do ogrodzeń posesji oraz przeszkód terenowych,  

− przy zbliżeniach osiowych do istniejącego gazociągu mniejszych niż 10,0m (zawężenie pasa oraz 

zabezpieczenie ścian wykopu od strony czynnego gazociągu). 

Dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac ziemnych zebrana 

będzie warstwa humusu w pasie montażowym (o szerokości ok. 10 m) i zabezpieczona przed zmieszaniem 

z pozostałą masą ziemną z wykopów. W związku z czym ziemia z wykopu składowana będzie na odkład po 

jednej ze stron wykopu w niewielkiej odległości od jego krawędzi, natomiast zdjęty humus składowany będzie 

w rejonie wykopu w sposób umożliwiający wykorzystanie go do prac rekultywacyjnych, zapobiegając jego 

przesuszaniu lub mieszaniu z innymi gruntami. Dodatkowo przed przesuszaniem odkładanego z wykopów 

gruntu przewiduje się jego zraszanie przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych (długotrwały brak 

opadów, wiatr). Wykopy będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

Minimalne wymagane przykrycie gazociągu to ok. 1,2 m, a zatem minimalna głębokość wykopu wynosić 

będzie ok. 2,2 m. Jego szerokość wynosić będzie maksimum ok. 8,0 m przy głębokości wykopu ok. 3,0 m. 

Wykopy o głębokości powyżej 3,0 m wykonywane będą z zastosowaniem szalunków systemowych. Lokalnie 

gazociąg będzie układany głębiej, np. w miejscach zdrenowanych lub w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą 

techniczną. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren 

przywrócony do stanu pierwotnego. Po zakończeniu prac nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym 

użytkowaniu terenu rolnego w pasie montażowym.  

Na terenach leśnych, dla potrzeb budowy gazociągu, przewiduje się wycinkę lasu na szerokości pasa 

montażowego. Po wybudowaniu gazociągu, pas o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu) zostanie na stałe 

wyłączony z produkcji leśnej. Pozostały teren zajęty w czasie budowy pod pas montażowy może być 

wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.  

Przed przystąpieniem do układania gazociągu konieczne będzie usunięcie warstw zawierających najwięcej 

substancji organicznej. W miarę możliwości operacja ta powinna być prowadzona poza sezonem 

wegetacyjnym tj. w terminie od 1 września do 1 marca. Warstwy powyższe zostaną zdjęte w sposób 

selektywny, umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do prac rekultywacyjnych i zdeponowane 

w sąsiedztwie wykopów w wyznaczonym miejscu. Zasypywanie wykopu następuje warstwami 

z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Nadwyżka gruntu zostanie rozplantowana lub wywieziona. Szczegółowe 

zasady postępowania z masami ziemnymi na etapie realizacji prac budowlanych przedstawiono w rozdziale 

7.5. 

Zarówno humus, jak i ziemia z wykopu składowane będą wzdłuż wykopu po jednej stronie, przy czym humus 

będzie składany w pryzmy dalej od osi wykopu, a grunt rodzimy bliżej.  
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Zakłada się, że na części trasy projektowanego odcinka gazociągu niezbędna będzie również wymiana 

gruntów, ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne (grunty organiczne).  

W przypadku terenów użytkowanych rolniczo nastąpi przejściowa utrata właściwości produkcyjnych gleb. 

Skutkiem przemieszczenia warstwy próchnicznej będzie naruszenie lub zniszczenie profilu glebowego oraz 

zmiana warunków wodno-powietrznych gleby. W miejscach wykonywania wykopu, jak również w miejscach 

wykonywania odkładu, nastąpi też nieznaczna zmiana składu próchniczego humusu w wyniku wzrostu w nim 

procentu materiału skalnego pochodzącego z podłoża.  

Grunty zdegradowane w wyniku realizacji prac budowlanych (wykopu) będą rekultywowane zaraz po 

zakończeniu prac. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego będzie polegało na: 

• odtworzeniu początkowego ukształtowania terenu i zabezpieczeniu go przed erozją,  

• przywróceniu pierwotnej warstwy gleby – rozłożeniu humusu w pasie budowy zebranego przed 

przystąpieniem do robót budowlanych,  

• odbudowie biologicznej polegającej m. in. na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim 

uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek). 

Do zasypki wykopu powinny być zastosowane materiały niespoiste podatne na zagęszczenie. Dopuszcza się 

stosowanie gruntów rodzimych bez dużych kamieni i bez znacznej zawartości gruntów spoistych. 

W poszczególnych przypadkach może być przewidziana wymiana gruntu – zgodnie z projektem. 

7.1.1.1.1 Wpływ prac budowlanych na właściwości gleb 

Wpływ prac budowlanych na właściwości fizyczne gleb 

Prace budowlane będą powodowały lokalne, mechaniczne zagęszczenia gleb w pasie zajętości terenu, 

w wyniku ruchu ciężkiego sprzętu mechanicznego (samochody ciężarowe, dźwigi, spychacze itp.) oraz 

w wyniku składowania urządzeń i materiałów (głównie rur stalowych). Zmiany te widoczne będą zwłaszcza po 

okresach dłuższych opadów, które sprzyjają powstawaniu zastoisk wodnych, zwiększając tym samym 

zagrożenie erozją na skutek wymywania części spławialnych do cieków wodnych. 

Wskutek kompakcji wierzchniej warstwy gleby zostaje zniszczona jej struktura oraz zmniejszona porowatość 

całkowita. W efekcie następuje znaczne pogorszenie warunków życia roślin poprzez ograniczenie dostępności 

powietrza glebowego oraz wody. Prócz kompakcji w okresie budowy dochodzi może również do mieszania 

gleby z podglebiem, przez co zaburzony zostaje profil glebowy oraz zmniejsza się procentowa zawartość 

próchnicy w wierzchniej warstwie gleby.  

Zakłada się, iż prace budowlane na jednostkowym odcinku będą prowadzone w krótkim okresie czasu, tak, 

więc wielkość i skala zagęszczenia gruntów będą ograniczone. Po zakończeniu prac istotne będzie 

spulchnienie gruntu ubitego. Przekazanie gruntów do rolniczego użytkowania pozwoli na stosunkowo szybkie 

odtworzenie wartości produkcyjnych gleb. 

Wpływ prac budowlanych na stosunki wodne gleb 

Prowadzone prace związane z układaniem gazociągu będą wymagały krótkotrwałego obniżenia zwierciadła 

wód gruntowych na wybranych odcinkach, wymienionych w rozdziale 3.3.10 (Tabela 3.13). Najbardziej 

zagrożone odwodnieniami będą gleby hydrogeniczne, (torfowe oraz murszowate), które występują w dolinach 

rzecznych i na terenach podmokłych na trasie gazociągu. Dodatkowo może nastąpić wtórne ograniczenie 

retencji wodnej na skutek zniszczenia struktury i porowatości gleb, prowadząc do ograniczenia zarówno ilości 

wody glebowej dostępnej dla roślin, jak i poboru składników pokarmowych.  

W celu zmagazynowania wody na potrzeby wykonania prób zaprojektowano tymczasowy zbiornik ziemny 

o pojemności ok. 6 000 m3. Dno i skarpy zbiornika zostaną uszczelnione przesłoną uniemożliwiającą infiltrację 

wód gruntowych do wnętrza zbiornika oraz eksfiltrację wód ze zbiornika do gruntu. Po zakończeniu prac 
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przesłona infiltracyjna zostanie zdemontowana, wykop po zbiorniku przysypany gruntem, a cały teren 

doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Istnieje również możliwość zastosowania zbiorników naziemnych (dwóch lub trzech, w zależności od ich 

pojemności). 

Zjawiska związane z zakłóceniami gospodarki wodnej gleb w czasie prac ziemnych nie powinny wpłynąć 

niekorzystnie na ich kondycję, ze względu na stosunkowo niewielką ilość gleb hydrogenicznych (ok. 2,8%) 

i na korzystne właściwości fizyczne gleb na planowanej trasie rurociągu. Gleby wytworzone na utworach 

gliniastych uznaje się za odporne na zmiany stosunków wodnych. Z kolei gleby piaszczyste dominujące na 

analizowanym odcinku wykazują się  dobrą i średnią odpornością na zmiany stosunków wodnych. 

Aby zapobiec niekorzystnym zmianowym stosunków wodnych, jak i przesuszeniu gleb, najistotniejsze będzie 

ograniczenie czasowe prowadzonych robót (skrócenie czasu otwarcia wykopu oraz składowania). Czynnikiem 

sprzyjającym ochronie gleb będzie fakt, iż biocenoza „ekosystemu gleby” szybko się odnawia, dlatego wpływ 

na żyzność gleb nie będzie długotrwały. 

Zagrożenie zanieczyszczeniem chemicznym gleb 

Na etapie wykonywania prac budowlanych zagrożenie dla środowiska glebowego może wiązać się również 

z ewentualnym zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi, 

pochodzącymi z awaryjnych, niekontrolowanych wycieków z wykorzystywanych maszyn i magazynowanych 

substancji. Zagrożenie to może się wiązać z: 

• stacjonowaniem pojazdów i maszyn wykorzystywanych podczas budowy, 

• tankowaniem maszyn budowlanych,  

• przechowywaniem substancji chemicznych (w tym niewielkich ilości smarów) dla potrzeb budowy 

gazociągu, 

• magazynowaniem odpadów.  

Z powodu przyjętej technologii wykonania prac - ciągłego przesuwania się frontu robót związanych   ułożeniem 

gazociągu - nie ma możliwości zastosowania środków technicznych chroniących środowisko gruntowe przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń pochodzących z ewentualnych wycieków paliw i płynów 

eksploatacyjnych. W związku z powyższym zostaną wprowadzone rozwiązania organizacyjne służące 

ochronie środowiska gruntowego m.in. codzienna wizualna kontrola maszyn przez operatora pozwalająca na 

monitorowanie ewentualnych wycieków. Ponadto, w celu ochrony środowiska gruntowego przed 

zanieczyszczeniami tankowanie maszyn powinno odbywać się w wyznaczonym miejscu, wyposażonym 

w nawierzchnię utwardzoną wykonaną np. z płyt betonowych, poza strefami występowania gleb o najwyższych 

walorach produkcyjnych. Miejsce tankowania powinno być dodatkowo wyposażone w tzw. apteczkę 

ekologiczną, zawierają wszystkie niezbędne składniki (sorbent, dyspergent, środki aplikacji i ochrony).  

W przypadku wykorzystywanych substancji chemicznych (paliw, olejów, rozpuszczalników, środków 

czyszczących itp.) istotne będzie używanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Substancje te powinny znajdować 

się w szczelnych opakowaniach fabrycznych, a do przechowywania powinny zostać wydzielone specjalne 

miejsca, odpowiednio zabezpieczone (zadaszone, na uszczelnionym podłożu itd.) tak, aby maksymalnie 

ograniczyć możliwość wycieków ww. substancji bezpośrednio do gruntu. Również powstające w trakcie prac 

ścieki i odpady należy gromadzić w szczelnych i odpowiednio zabezpieczonych zbiornikach (wykluczyć 

odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi) i systematycznie wywozić do unieszkodliwienia. 

W przypadku zaistnienia awarii w wyniku, których doszłoby do wycieku paliw, oleju czy innych substancji 

chemicznych, zanieczyszczony grunt należy natychmiast usunąć i zdeponować na specjalnie przygotowanym 

składowisku. W tym celu niezbędne będzie zlokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie frontu robót zapasów 
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sorbentów, narzędzi i pojemników, służących do likwidacji wycieków oraz szybkiego i sprawnego zebrania 

zanieczyszczonego gruntu. 

7.1.1.1.2 Środki ochrony podjęte w celu zachowania wartości użytkowej gleb 

Ochrona warstwy próchnicznej 

W celu ochrony wierzchniej warstwy próchnicznej zostanie ona selektywnie zdjęta i zdeponowana 

w sąsiedztwie wykopów w wyznaczonym miejscu, określonym w projekcie organizacji placu budowy. Warstwa 

humusowa będzie składowana w postaci pryzm, a po zakończeniu prac wykorzystana do odtworzenia poziomu 

akumulacyjnego. 

Krótki czas trwania robót, a co zatem idzie krótki okres pryzmowania humusu (około 2 miesiące), nie 

spowoduje niekorzystnych zmian właściwości, do jakich dochodzi przy bardzo długim składowaniu 

(mineralizacja związków próchnicznych, przesuszenie i obniżenie aktywności mikroorganizmów glebowych, 

rozpad glebowych agregatów strukturalnych).  

W miejscach wykonywania wykopu, jak również w miejscach składowania odkładu nastąpić może nieznaczny 

spadek udziału związków próchnicznych w poziomie akumulacyjnym na skutek przemieszania z głębszymi 

poziomami glebowymi. 

Ochrona gleb klas I-III 

Trasa gazociągu miejscami będzie przebiegała przez gleby o wysokiej wartości użytkowo – rolniczej, klasy 

bonitacyjnej I-III. Podlegają one szczególnej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U 2017, poz. 1161). 

Zgodnie art. 3 ochrona gruntów rolnych polega m.in. na: 

• zapobieganiu procesom degradacji idewastacji gruntów rolnych oraz szkodom wprodukcji rolniczej, 

powstającym wskutek działalności nierolniczej iruchów masowych ziemi, 

• rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 

• ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

Natomiast, osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich 

rekultywacji na własny koszt (art. 20). 

7.1.1.1.3 Przywrócenie gleb do rolniczego użytkowania 

W przypadku terenów użytkowanych rolniczo nastąpi czasowe wyłączenie z produkcji gleby w pasie 

montażowym. Po zakończeniu budowy wykonane zostaną prace rekultywacyjne. Odłożona warstwa humusu 

zostanie wykorzystana, podobnie jak grunty mineralne, do zasypania wykopów z zachowaniem kolejności 

warstw, a teren przywrócony do pierwotnego stanu użytkowania. Ostateczne przywrócenie do stanu 

pierwotnego polegać będzie na oczyszczeniu z pozostałości po pracach budowlanych (gruz, śmieci itp.).  

W stosunku do zidentyfikowanych gleb o wysokich walorach ewentualne zmiany ich właściwości powinny 

zostać odtworzone za pomocą zabiegów agrotechnicznych.  

Właściwa organizacja robót budowlano-montażowych oraz zachowanie wysokiej staranności prowadzenia 

prac ziemnych może znacząco ograniczyć negatywne skutki dla gleb, które będą sprowadzały się do 

przeobrażenia profilu glebowego oraz lokalnego czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych.  

Po zakończeniu prac nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie 

montażowym.  
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Przy zachowaniu wysokiej kultury prowadzenia prac ziemnych uciążliwości dla środowiska będą niewielkie 

(przeobrażenie profilu gruntowego i glebowego oraz lokalne czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych 

na odcinkach wymagających odwodnienia (rozdział 3.3.10, Tabela 3.13)), a po ich zakończeniu nie przewiduje 

się powstania trwałych negatywnych oddziaływań na środowisko. 

7.1.1.2 Obiekt ZZU 

Na obecnym etapie projektowania przewiduje się lokalizację zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Przydatki 

w rejonie km 23,1. Przewiduje się ZZU o zabudowie liniowej. W skład ZZU wchodzić będą m.in.: urządzenia 

technologiczne, ogrodzenie, droga dojazdowa, plac manewrowy, przyłącze energetyczne oraz instalacja 

elektryczna, technologiczna, AKPiA. Obiekt ten będzie wymagał prowadzenia prac ziemnych. 

ZZU będzie obiektem ogrodzonym o nawierzchni wysypanej tłuczniem. Drogę dojazdową, plac manewrowy 

oraz chodniki przewiduje się wykonać o nawierzchni betonowej.  

Realizacja ZZU spowoduje zajęcie powierzchni ok. 650 m2 + powierzchnia drogi dojazdowej ok. 1000 m2. 

Dokładne wymiary zajętości terenu określi projekt budowlany. 

ZZU zlokalizowane jest na glebach brunatnych zaliczanych do klasy IIIb gruntów ornych (gleby bielicowe 

i pseudobielicowe na piaska gliniastych) uznawanych za średnio dobre. W przypadku wyłączania z produkcji 

rolniczej gruntów klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV dobrą praktyką jest zdjęcie oraz wykorzystanie na cele poprawy 

wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby. Taki obowiązek może zostać nałożony na inwestora 

decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji. 

7.1.1.3 Przejścia przez rzeki 

Na odcinkach dolin rzecznych (przejść przez rzeki Zgłowiączka, Lubieńka, Patrówka i Skrwa Lewa) przewiduje 

się zastosowanie metod bezwykopowych. Są to rzeki o znacznej szerokości koryta (do ok. 10m) i stabilnym 

przepływie. Mniejsze cieki - Dopływ z Dubielewa, Olszew i Dopływ z Szewa planuje się przejść za pomocą 

metody wykopu otwartego. Budowa gazociągu w tych miejscach wymagać będzie czasowego zajęcia terenu 

pod lokalizację placów maszynowych, placu budowy oraz dla potrzeb składowania refulatu dla realizacji 

przejść wykopem otwartym. 

Do tych miejsc sprowadzać się będzie praktycznie oddziaływanie na przypowierzchniową warstwę glebową. 

Wiązać się to będzie, jak w przypadku odcinków liniowych, z czasowym wyłączeniem części gruntów 

z produkcji rolnej. Istotna będzie zatem właściwa lokalizacja ww. placów, pozwalająca na ochronę najbardziej 

wartościowych terenów. Użytki zielone towarzyszące dolinom rzek to w przeważającej części użytki 

kompleksów 2z (użytki zielone średnie), 3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe).  

Zgodnie z założeniami warstwa próchnicza składowana będzie w miejscach do tego wydzielonych (poza 

pasem robót budowlano-montażowych) w sposób umożliwiający zachowanie jej właściwości i ponowne 

wykorzystanie.  

W związku z realizacją ułożenia gazociągu pod dnem rzek i cieków konieczne będzie zagospodarowanie 

urobku, powstającego przy zastosowaniu metod bezwykopowych. Aby zapobiec ewentualnym 

zanieczyszczeniom substancjami chemicznymi gleb występujących w rejonie wykonywanych prac, na okres 

prowadzenia wierceń powierzchnia terenu będzie zabezpieczona - przede wszystkim w miejscach 

przeznaczonych na magazynowania materiałów i paliw oraz miejscach tankowań i innych operacji 

technologicznych. 

Po zakończeniu prac wiertniczych i demontażu urządzeń (usunięcia sprzętu, infrastruktury, elementów 

uszczelniających) konieczne będzie uporządkowanie terenu i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych, w celu 

odbudowy pierwotnej rzeźby terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowania. 
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Prace „porządkowe” obejmować będą również ewentualną odbudowę wykorzystanych dróg. 

7.1.1.4 Przejścia przez obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi i zidentyfikowane 

czynne osuwiska 

Obszar, przez który przebiega gazociąg jest słabo zróżnicowany pod względem zagrożeń geodynamicznych 

i nie występują tam osuwiska ani zagrożenia ruchami masowymi. Analiza materiałów (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej PIG-PIB) wykazała, że w pasie do 250 m od osi planowanego gazociągu nie występują 

obszary predysponowane do występowania ruchów masowych tj. obszary, w których obecność pewnych form 

rzeźby (osuwiska, pokrywy stokowe) oraz ukształtowanie powierzchni terenu (nisze, krawędzie, progi, garby, 

wały) wskazują na rozwój takich procesów w przeszłości lub uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne 

wykluczają rozwoju takich procesów w przyszłości. Trasa gazociągu nie przebiega również przez tereny 

udokumentowanych osuwisk. Najbiższe tereny zagrożone ruchami masowymi zlokalizowane są na terenie 

gminy miejskiej Włocławek w dolinie Wisły i oddalone są w kierunku północno-wschodnim o ok. 6,5 km licząc 

od ok. 7,2 km.. Szczegółowe informacje dotyczące obszarów zagrożonych ruchami masowymi przedstawiono 

w rozdziale 3.3.8.1. 

7.1.2 Etap eksploatacji 

Po zakończeniu prac nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie 

montażowym. Wykonanie wszelkich zalecanych zabiegów agrotechnicznych służących przywróceniu 

właściwości gruntów i gleb w pasie realizacji inwestycji zapewni zachowanie przydatności rolniczej gleb 

gruntów, w tym możliwość prowadzenia dotychczasowej działalności rolniczej. 

Na etapie eksploatacji zagrożenie środowiska gruntowego może wystąpić jedynie w przypadku pojawienia się 

powolnego wypływu gazu do gruntu lub w sytuacjach awaryjnych, związanych z mechanicznym przerwaniem 

lub uszkodzeniem gazociągu, np. przez osoby trzecie. 

Wypływ gazu ziemnego (zasadniczo nietoksycznego) poprzez jego pojawienie się w porach gruntu oraz 

długotrwałe utrzymywanie się w tym środowisku wpływa niekorzystnie na zachodzące w gruncie procesy 

fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne. Oddziaływanie to przejawia się głównie poprzez: 

• obniżanie stężenia tlenu w środowisku i zastępowanie go przez składniki gazu – głównie metan (efektem 

tego zmiany w procesach przebiegających w glebie), 

• wysuszenie gleby oraz obniżenie zawartości tlenu w gruncie, które jest wynikiem nie tylko wypierania 

powietrza z porowatej struktury gleby, ale także efektem rozkładu metanu w obecności bakterii (produktem 

tego procesu jest woda i dwutlenek węgla, dzięki czemu szybko wzrasta stosunek CO2/O2). 

Obecność gazu ziemnego w środowisku glebowym wpływa na przebieg procesów fizyko-chemicznych, 

stwarza atmosferę redukcyjną w glebie, wpływa na wzrost ilości wymienialnego manganu oraz ilość jonów 

żelaza dwuwartościowego. Ponadto obserwuje się zmniejszenie porowatości i przepuszczalności gleby 

(zbrylanie). Sposób rozprzestrzeniania się gazu w środowisku gruntowo – wodnym zależy od 

przepuszczalności oraz stanu uwilgotnienia gruntu, ciśnienia gazu, spoistości warstw nawierzchniowych oraz 

ukształtowania terenu. Zamarzanie gruntu w okresie zimowym zwiększa zasięg poziomej migracji gazu.  

Dla zapewnienia prawidłowych warunków ochrony przedmiotowy gazociąg zostanie zaprojektowany 

i wykonany przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (BAT) i z wykorzystaniem najlepszej, jakości 

materiałów (wysokiej jakości stal pokryta 3-wartstwową powłoką polietylenową) oraz z najnowocześniejszym 

systemem zabezpieczeń (m.in. system ochrony katodowej, monitoring szczelności oraz stały nadzór nad pracą 

gazociągu) – rozwiązania zestawione w rozdziale 12. Prawdopodobieństwo wystąpienia niekontrolowanego 

uwolnienia gazu do gruntu w wyniku awarii będzie zatem znikome. 

Rozwiązaniami ograniczającymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji będą przyjęte i stosowane 

na istniejących gazociągach przez Gaz-System S.A. praktyki postępowania na wypadek awarii zawarte 
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w szczególności w procedurze „P.02.O.04 – „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”, wymienionych 

w rozdziale 12.1.10. 

Ponadto w  miejscach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, bądź erozją zastosowane zostaną 

zabezpieczenia techniczne, które zapewnią stabilizację terenu i zredukują możliwość naruszenia konstrukcji 

gazociągu i jego przemieszczenie. 

W kolejnych etapach projektowych zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza warunków gruntowo-

wodnych w miejscach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

Na jej podstawie zostaną podjęte decyzje o sposobach zabezpieczenia technicznego gazociągu zapewniające 

stabilizację terenu oraz zredukowanie naruszenia jego konstrukcji i przemieszczeń . 

Jako zabezpieczenie konstrukcyjne gazociągu na obszarach zagrożonych osuwaniem się gruntu w zależności 

od rozpoznania geologicznego przewiduje się możliwość zastosowania konstrukcji odwadniających 

i konstrukcji zabezpieczających przed przemieszczaniem się gruntu osuwiska. Gdy zajdzie konieczność 

odwodnienia przewiduje się zastosować ostrogi lub przypory filtracyjne. W przypadku zabezpieczenia tylko 

przed osuwaniem się gruntu bez udziału wody zabezpieczyć gazociąg można poprzez zastosowanie 

dociążania, gwoździowania lub mikropali czy baretów. 

7.1.3 Etap likwidacji 

Etap likwidacji gazociągu może mieć miejsce dopiero za kilkadziesiąt lat i obecnie trudno przewidzieć przyszłe 

technologie bezkolizyjnego usuwania tego rodzaju budowli podziemnych. Obecnie likwidacja starych obiektów 

typu rurociąg podziemny polega na demontażu jego części naziemnej, w tym naziemnych obiektów 

kubaturowych oraz pozostawieniu wszystkich elementów sieci podziemnej. Demontaż elementów sieci 

podziemnej (rurociągów) odbywa się tylko w przypadku budowy na tych odcinkach innej instalacji podziemnej 

lub naziemnej, bądź na prośbę właścicieli terenu, planującego inwestycję.  

Gazociąg zostanie opróżniony z gazu, odcięty i zabezpieczony w taki sposób, aby nie przedostały się do niego 

żadne substancje z zewnątrz. Stosowana jest także metoda zalania mieszaniną wody z piaskiem – 

substancjami całkowicie nieszkodliwymi dla środowiska. Również materiał, z którego będą wykonane rury 

gazociągu (stal wysokiej jakości) nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska gruntowego i gleb. 

Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowe i gleby podczas prac 

związanych z likwidacją gazociągu. 

7.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne 

7.2.1 Etap realizacji 

7.2.1.1 Prace odwodnieniowe 

Trasa projektowanego gazociągu przebiega przez obszary, w obrebie których woda występuje na różnych 

głębokościach. Z uwagi na posadowienie gazociągu na głębokości min. ok. 2,2 m ppt, część z tych obszarów 

będzie klasyfikowała się do odwodnienia. Na podstawie „Wstępnej opinii geotechnicznej określającej 

geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN 1000 

Gustorzyn-Wronów Etap I Gustorzyn – Leśniewice" opracowanej na etapie projektu wstępnego planowanego 

przedsięwzięcia oraz danych ze Szczegółowych Map Geologicznych Polski (SMGP) w skali 1:50 000 

przeprowadzono analizę i dokonano procentowego podziału trasy ze względu na konieczność wykonania 

odwodnienia, tj. obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej posadowienia gazociągu. W poniższej tabeli 

przedstawiono odcinki klasyfikujące się do prac odwodnieniowych wraz z ich długością. 
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Prowadzenie odwodnień wykonywane będzie na podstawie projektów odwodnień i zgłoszenia prac 

związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych oraz odprowadzeniem wód z wykopów budowlanych, 

w których określone zostaną warunki realizacji prac, takie jak: czas odwadniania, przewidywane ilości wody 

oraz miejsce zrzutu. Zrzut wody odbywał się będzie do najbliższego cieku wodnego lub do rowu 

melioracyjnego. Czas odwodnień na poszczególnych odcinkach będzie wynosił od ok. 1 do 2 tygodni 

w zależnościnp. od ilości wody do odpompowania, rodzaju gruntu itp. 

Tabela 7.1 Podział trasy gazociągu na odcinki kwalifikujące się do odwodnienia wykopów budowlanych 

Lp. Przybliżony kilometraż 
Przybliżona długość 

[m] 
Przewidywany odbiornik wód 

z odwodnienia wykopu 

1.  0,00 – 0,23 226 Dopływ z Dubielewa 

2.  0,78 – 0,84 60 Rów melioracyjny 

3.  1,64 – 1,75 106 Rów melioracyjny 

4.  2,32 – 2,42 100 Rów melioracyjny 

5.  13,53 – 14,82 1 290 Rów melioracyjny 

6.  18,33 – 18,43 100 Rzeka Lubieńka 

7.  26,14 – 26,34 200 Rzeka Olszew 

8.  27,87 – 28,07 200 Rów melioracyjny 

9.  29,69 – 29,79 100 Grunt 

10.  31,10 – 31,30 200 Rów melioracyjny 

11. a 34,76 – 35,05 290 Rów melioracyjny 

12. a 35,35 – 35,53 212 Dopływ z Szewa 

13. a 37,48 – 37,81 330 Rów melioracyjny 

14.  41,61 – 41,80 190 Rzeka Patrówka  

15. a 42,60 – 42,70 100 Rów melioracyjny 

16. a 44,25 – 44,60 350 Rów melioracyjny 

17. a 47,99 – 48,39 400 Rów melioracyjny 

18.  48,59 – 48,99 400 Rów melioracyjny 

19.  49,90 – 50,00 100 Rów melioracyjny 

20. a 52,25 – 52,66 410 Rzeka Skrwa Lewa 

21.  52,96 – 53,06 100 Rów melioracyjny 

22.  53,97 – 54,05 80 Rów melioracyjny 

Suma odcinków 5 544 - 

  

W czasie wykonywania prac mogą zaistnieć zmiany w środowisku wodnym, w wyniku nagromadzenia się 

w wykopach wody pochodzącej z opadów i spływów powierzchniowych, a także napływu wód gruntowych 

w przypadku ich płytkiego zalegania pod powierzchnią terenu. Jak wynika z rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych, głebokość zalegania swobodnego zwierciadła wody gruntowej jest zróżnicowana. Szczególnie 

w dolinach rzecznych (Zgłowiączki, Lubieńki, Petrówki, Skrwy Lewej) i licznych terenach zmeliorowanych, 

głębokość posadowienia gazociągu (głębokość posadowienia min. ok. 2,2 m p.p.t.), jest większa od głębokości 

swobodnego zalegania wód gruntowych, co sprawia, że niezbędne będzie odwadnianie wykopów. Woda 

z odwodnienia, powinna być odprowadzona do pobliskiego cieku wodnego lub rowu melioracyjnego tak, aby 

nie zaburzyć lokalnych stosunków hydrologicznych. Dla odwodnień wykopów (metoda igłofiltrowa, drenaż 

próżniowy bądź odwodnienie powierzchniowe), oraz na odprowadzenia wody do najbliższych cieków 

powierzchniowych lub rowów melioracyjnych, Inwestor musi uzyskać zgodę właściciela (administratora cieku) 

oraz pozwolenie wodnoprawne. 
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Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że trasa projektowanego gazociągu przebiega głównie przez 

obszary, na których woda występuje poniżej posadowienia gazociągu. Z uwagi na posadowienie gazociągu 

na głębokości około 2 m p.p.t. część z tych obszarów zaklasyfikowano do odwodnienia.  

Jedynie ok. 10,25% trasy gazociągu zaklasyfikowano do odwodnienia. Pozostała część trasy ok. 48,5 km, tj. 

89,75% nie wymaga konieczności odwodnienia.  

W przypadku, gdy zwierciadło wody gruntowej występuje powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu, napływ 

wody do wykopu może ograniczać możliwości właściwego jego wykonania. Może m.in. utrudniać: 

• osiągnięcie właściwej rzędnej dna wykopu, na skutek obsuwania, obrywania się lub obsypywania skarp 

wykopu, 

• właściwe posadowienie rurociągu na dnie wykopu, 

• sprawdzenie rzędnej górnej krawędzi rurociągu po jego ułożeniu w wykopie. 

W celu wyeliminowania powyższych trudności wskazane jest prowadzenie prac ziemnych „na sucho”, co 

możliwe jest przez odprowadzenie wód z wykopów np. w wyniku: 

• wytworzenia depresji poniżej dna wykopu, poprzez pompowanie wody z zestawów igłofiltrów, igłostudni lub 

studni depresyjnych usytuowanych poza obrębem wykopu, 

• wykonania drenażu horyzontalnego (odwodnienia powierzchniowego) w dnie wykopu i następnie 

skierowania wody do lokalnego obniżenia (rząpia, studzienka drenarska), z którego woda będzie 

odpompowana na zewnątrz wykopu. 

• połączenia metod odwodnienia powierzchniowego oraz zestawu igłofiltrów, igłostudni lub studni 

depresyjnych. 

W uzasadnionych przypadkach (na terenach cennych przyrodniczo, gdzie zalecana jest dbałość o nie 

pogorszenie stosunków wodnych) istnieje możliwość i jednocześnie wskazanie do budowy gazociągu 

w wykopie nieodwodnionym (np. poprzez zastosowanie technologii mikrotunelingu lub przecisku), bądź 

prowadzenie prac odwodnieniowych w ściankach szczelnych lub też w okresie występowania niskich stanów 

wód podziemnych (późne lato – wczesna jesień) lub zimą, gdy grunt jest zamarznięty. Lokalizację odcinków, 

gdzie należy przewidzieć powyższe działania przedstawiono w tabeli 11.1. w rozdziale 11.2.  

Ze względu na budowę geologiczną oraz warunki gruntowo-wodne w przypadku konieczności odwodniania 

gruntów spoistych oraz przewarstwionych, w celu zabezpieczenia urządzeń odwaniających przed zjawiskiem 

kolmatacji oprócz utrzymania warunku nieprzekroczenia prędkości krytycznej dopływu wody do urządzeń 

odwadniających wokół filtrów przewiduje się wykonanie obsypki filtracyjnej (kominka filtracyjnego). 

Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wielkości urządzeń odwadniających zostaną określone na 

etapie projektu budowlanego po wykonaniu szczegółowych obliczeń bilansu wodnego. 

W chwili obecnej szacuje się, że lokalne prace odwodnieniowe (w większej skali – długość odwadnianego 

odcinka powyżej 200 m) mogą występować jedynie w obrębie dolin rzecznych i terenów podmokłych. Odcinki 

gazociągu predysponowane do występowania wysokiego poziomu zwierciadła wód gruntowych, 

a w konsekwencji do realizacji prac odwodnieniowych podano powyżej. 

Charakter oddziaływania przewidywanych prac odwodnieniowych będzie się sprowadzał do: 

• lokalnego obniżenia poziomu zwierciadła wody, 

• odprowadzania odpompowywanej z wykopów wody. 
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7.2.1.1.1 Oddziaływanie w wyniku lokalnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej 

Planowane prace związane z obniżeniem położenia zwierciadła wody podziemnej będą trwały średnio ok. 1 

tygodnia na odcinek 100 metrowy gazociągu (w tym ok. 3-4 dni będą trwały roboty związane z ułożeniem 

odcinka gazociągu). Po tym okresie czasu, odwodnienie zostanie wyłączone i nastąpi powrót zwierciadła wody 

podziemnej do położenia sprzed rozpoczęcia prac (odbywa się to zwykle w ciągu kilku godzin).  

Biorąc pod uwagę powyższe, odwodnienie będzie miało charakter krótkotrwały oraz miejscowy i nie będzie 

wywierało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne. Ze względu na bardzo krótki czas 

prowadzenia robót oraz ich odwracalny charakter, prace te nie spowodują wystąpienia zjawiska osiadania 

gruntów występujących w obrębie leja depresji, ani nie spowodują przesuszenia gleb w sąsiedztwie gazociągu. 

Największa depresja występować będzie w sąsiedztwie projektowanego wykopu. Jej wielkość będzie się 

zmniejszała i na granicy leja osiągnie wartość równą zero. Wielkości wymaganej depresji, wydajność 

odwodnienia, a tym samym zasięg leja depresji są ściśle związane z lokalnymi warunkami 

hydrogeologicznymi, jakie panują na danym odcinku budowy.  

W chwili obecnej zakładane jest odwadnianie wykopów budowlanych za pomocą metody igłofiltrów, 

odwodnienia z wnętrza wykopu drenażem horyzontalnym lub próżniowym lub za pomocą studni depresyjnych. 

Ilość zestawów będzie dopasowana do długości odwadnianych odcinków wykopów. Prace będą prowadzone 

z wykorzystaniem zestawów igłofiltrów instalowanych po jednej lub po obu stronach wykopu, w odległości 

ok. 1 m od jego krawędzi. 

Czas trwania prac związanych z obniżeniem zwierciadła wody podziemnej będzie wynosił ok. 1 do 2 tygodni. 

Po uzyskaniu docelowej depresji, w wykopach nastąpi ułożenie odcinków rurociągów wraz z obciążnikami 

siodłowymi, a następnie wykopy zostaną zasypane. Po ułożeniu rurociągu instalacja do obniżenia zwierciadła 

wody zostanie natychmiast wyłączona.  

Prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wody podziemnej będą prowadzone etapowo 

(tj. w systemie potokowym, z przemieszczaniem się ich razem z frontem wykonywanych prac budowlano-

montażowych). Woda będzie odpompowywana z każdego odcinka z osobna do przewidywanych odbiorników 

wskazanych w tabeli 7.1. Długość odwadnianych jednocześnie odcinków nie będzie dłuższa niż 400-500 

metrów. W związku z tym najdłuższy z odcinków przewidzianych do odownienia zlokalizowany w km 13,53 – 

14,82 będzie odwadniany etapami. 

W celu oszacowania skali oddziaływania zakładanych prac odwodnieniowych wyznaczono orientacyjny zasięg 

leja depresji w warstwie odwadnianej, na podstawie odcinków o wysokim poziomie wód podziemnych. 

W zależności od typu zwierciadła wód wykorzystano odpowiedni wzór obliczeniowy zaproponowany 

w Poradniku metodycznym „Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód 

podziemnych”. 

Dla warstw o zwierciadle wód naporowych stosuje się wzór Sichardta: 

𝑅 = 10 𝑠 √𝑘 

a dla wód o zwierciadle swobodnym wzór Kusakina: 

𝑅 = 2 𝑠 √𝑘𝐻 

gdzie:  

s – depresja w otworze badawczym w m, 

H – wysokość statycznego zwierciadła wody nad podstawą warstwy wodonośnej w m, 

k – współczynnik filtracji w m/d 
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Tabela 7.2 Odcinki gazociągu o wysokim poziomie wód podziemnych wraz z orientacyjnym zasięgiem leja depresji 

Przybliżony kilometraż 
Orientacyjny zasięg 

leja depresji [m] 

Przewidywany 
odbiornik wód 
z odwodnienia 

2,32 – 2,42 10 Rów melioracyjny 

26,14 – 26,34 100 Rzeka Olszew 

27,87 – 28,07 80 Rów melioracyjny 

34,76 – 35,05 20 Rów melioracyjny 

35,35 – 35,53 20 Dopływ z Szewa 

41,61 – 41,80 50 Rzeka Patrówka 

47,99 – 48,39 3,5 Rów melioracyjny 

52,25 – 52,66 60 Rzeka Skrwa Lewa 

52,96 – 53,06 60 Rów melioracyjny 

Powyższe zestawienie pokazuje, że przewidywane zasięgi leja depresji kształtować się będą w większości do 

ok. 60 m a maksymalnie nie przekroczą 100 m. W powyższym zestawieniu przedstawiono odcinki, dla których 

na tym etapie prac projektowych dostępne były dane ze wstępnej dokumentacji geotechnicznej. Ostateczne 

odcinki oraz zasięgi lejów depresji będą przedmiotem prac przy opracowaniu dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej na etapie opracowania projektu budowlanego planowanego przedsięwzięcia. 

Zakładana metoda wykonywania prac odwodnieniowych, szacowane ilości odpompowywanej wody w związku 

z obniżaniem zwierciadła wody podziemnej wokół planowanych wykopów, a także ostateczne odbiorniki 

odpompowywanych wód zostaną określone na etapie opracowywania projektów odwodnień. Odwodnienie 

będzie wykonywane poprzez odpompowywanie wody bezpośrednio z wykopu lub z zastosowanieniem 

igłofiltrów. 

7.2.1.2 Ujęcia wód podziemnych 

Oddziaływanie projektowanego gazociągu na występujące w jego sąsiedztwie ujęcia wód podziemnych 

związane będzie z etapem realizacji inwestycji - ewentualnym wykonywaniem odwodnień budowlanych 

w trakcie wykonywania wykopów pod gazociąg. Prowadzone prace odwodnieniowe będą miały krótkotrwały 

i całkowicie odwracalny charakter, a zasięg wytworzonego leja depresji nie powinien przekroczyć 

kilkudziesięciu metrów. 

Zidentyfikowane ujęcia wód podziemnych, znajdują się w bezpiecznej odległości (ponad 100 m i dalej) od 

inwestycji, poza potencjalnym przewidywanym, maksymalnym zasięgiem ewentualnego leja depresji 

wytworzonego podczas prac odwodnieniowych związanych z budową przedmiotowego gazociągu. 

W odległości około 110 m od pasa montażowego gazociągu (km ok. 15,00) zlokalizowana jest najbliższa 

granica strefy ochrony pośredniej (o łącznej powierzchni około 43,8 ha) ujęcia wód podziemnych należącego 

do Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek. Ujęcie to składa się z 4 studni wokół których wyznaczono 

również strefę ochrony bezpośredniej składającą się z dwóch poligonów o łącznej powierzni około 0,76 ha. 

Strefa ta jest oddalona o około 600 m od osi gazociągu (km ok. 14,90) . 

W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka przedostania się substancji zanieczyszczających do wód 

podziemnych w rejonie obu ujęć wody podziemnej, na odcinku przebiegającym w ich sąsiedztwie, nie powinno 

się lokalizować zaplecza budowy, miejsc tymczasowego magazynowania odpadów powstałych w wyniku 

wykonywanych prac, a także powinno się maksymalnie ograniczyć tankowanie na placu budowy maszyn 

wykorzystywanych do układania gazociągu. Podczas tankowania osoby wykonujące tą czynność powinny 

mieć dostęp do zapasu materiałów sorpcyjnych, na wypadek likwidacji ewentualnych rozlewów. 

W stosunku do zidentyfikowanych ujęć (z racji ich usytuowania względem trasy gazociągu – dalej niż 100 m) 

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania, w tym wystąpienia ryzyka zubożenia zasobów 

wód podziemnych eksploatowanych przez przedmiotowe ujęcia. 
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7.2.1.3 Zagrożenia dla stanu wód podziemnych  

Z uwagi na występowanie na trasie projektowanego gazociągu terenów, na których warstwa wodonośna jest 

pozbawiona naturalnej izolacji utworami słabo przepuszczalnymi lub ta izolacja posiada małą miąższość, 

istnieje ryzyko potencjalnego ich zanieczyszczenia w wyniku prowadzonych prac. Każdy awaryjny wyciek 

paliw, ścieków lub innych substancji chemicznych może spowodować szybkie zanieczyszczenie wód 

gruntowych oraz powierzchniowych.  

Przyczyną zanieczyszczenia środowiska mogą być:  

• niesprawne technicznie maszyny i pojazdy, 

• niewłaściwe magazynowanie substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych, 

• tankowanie pojazdów i sprzętu, 

• naprawy i konserwacja sprzętu, 

• błędy ekipy budowlanej, 

• zdarzenia losowe. 

W celu zminimalizowania powyższych zagrożeń należy: 

• maksymalnie ograniczyć tankowanie maszyn na terenie pasa montażowego, a podczas tankowania osoby 

wykonujące tę czynność powinny mieć dostęp do zapasu materiałów sorpcyjnych, na wypadek likwidacji 

ewentualnych rozlewów, 

• w przypadku zaistnienia awarii, w wyniku których doszłoby do wycieku paliw, oleju czy innych substancji 

chemicznych, zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie usunąć i tymczasowo zmagazynować 

w szczelnym i atestowanym pojemniku, a następnie przekazać do unieszkodliwienia, 

• przechowywać substancje chemiczne w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach. Miejsca 

te powinny posiadać utwardzone podłoże oraz być wyposażone w zapas sorbentów służących do 

szybkiego zebrania ewentualnych rozlewów, 

• wykorzystywać sprzęt techniczny posiadający stosowne atesty, 

• przestrzegać zasad bhp i ppoż. 

7.2.2 Oddziaływanie przedsięwzięcia na JCWPd 

7.2.2.1 Cele środowiskowe dla JCWPd 

Planowane prace prowadzone będą w granicach JCWPd nr 47, dla której zostały ustalone cele środowiskowe, 

na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), określone w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły”. Należą do nich:  

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi 

w RDW),  

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,  

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

Ponieważ jednolita część wód podziemnych nr 47, sklasyfikowana została jako JCWPd o dobrym stanie 

ilościowym i jakościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie, niepogarszanie tego stanu. Niemniej 

ocena stanu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 47 została uznana za zarożoną. Co jest 

związane głównie z presją górniczą czyli prowadzeniem w obrębie JCWPd eksploatacji węgla brunatnego ze 

złoża Dęby Szlacheckie oddalonego o około 42 km od osi gazociągu (km ok. 16,00) . 
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7.2.2.2 Ocena wpływu przedsięwzięcia na JCWPd 

Dla oceny stanu chemicznego wód podziemnych przyjmuje się wartości progowe elementów 

fizykochemicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 r., poz. 85). Dobry stan 

chemiczny odpowiada jakości w granicach norm określonych dla klasy III, a także w przypadku ich 

przekroczenia pod warunkiem, że wynika to wyłącznie z naturalnie podwyższonego tła niektórych jonów lub 

ich wskaźników. 

Dodatkowymi parametrami, które uwzględnia się przy wyznaczaniu celów środowiskowych są: 

• brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego (nadmierna 

eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych), 

• zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej mineralizacji, na takim 

poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych, 

• wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych są na takim poziomie, że nie zagrażają osiągnięciu celów 

środowiskowych przez wody powierzchniowe.  

Dobry stan ilościowy dla jednolitych części wód podziemnych jest osiągnięty w przypadku zapewnienia 

zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej średniorocznej wartości 

poboru z ujęć wód podziemnych. 

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:  

• poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do:  

- niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe,  

- wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych,  

- wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych,  

• kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych.  

W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod uwagę wszystkie 

wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego. 

Ocenę prognozowanego oddziaływania omawianej inwestycji na jednolite części wód podziemnych 

w odniesieniu do parametrów dla określania celów środowiskowych przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 7.3 Zestawienie parametrów dla ustalenia celów środowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza wraz z oceną oddziaływania przedmiotowego gazociągu 

Warunki określenia celów środowiskowych Oddziaływanie inwestycji na cele środowiskowe 

Rodzaj parametru Kryterium Etap budowy gazociągu Etap eksploatacji gazociągu 

Stan chemiczny wód podziemnych 

Wskaźniki 
fizykochemiczne 

Określona dla klasy III wg 
Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 21 
grudnia 2015 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny 
stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz.U. 
2016 r., poz. 85) 

Charakter ewentualnych odwodnień i prac budowlanych pozwala 
stwierdzić, że realizacja inwestycji nie będzie powodować przekroczenia 
wartości progowej określającej dobry stan jakościowy wód. Woda 
odprowadzana z pompowań nie będzie miała gorszych parametrów, 
zatem nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych 
dla wód podziemnych.  
Również woda wykorzystywana do prób hydraulicznych gazociągu będzie 
odprowadzana do odbiornika (rzeki) po uprzednim jej oczyszczeniu 
z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak piasek, czy zendra.  

Należy także nadmienić, że płuczka wiertnicza, która stanowi wodny 
roztwór bentonitu, wykorzystywana podczas procesu wiercenia przy 
realizacji budowy gazociągu metodą bezwykopową jest cieczą spełniającą 
wszelkie normy, posiadającą atest oraz niegroźną dla środowiska, w tym 
dla jakości wód podziemnych. 

Funkcjonowanie gazociągu nie spowoduje 
zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych 
dla wód podziemnych. Przedmiotowy gazociąg 
zostanie zaprojektowany i wykonany przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii 
i z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów 
(wysokiej jakości stali z trójwarstwową zewnętrzną 
izolacją antykorozyjną) oraz 
z najnowocześniejszym systemem zabezpieczeń 
(m.in. system ochrony katodowej, monitoring 
szczelności oraz stały nadzór nad pracą 
gazociągu). 

Efekt zasolenia na 
skutek oddziaływania 
antropogenicznego 

Efekt zasolenia nie 
występuje 

Przy zastosowaniu proponowanych w raporcie zaleceń ochronnych efekt 
zasolenia wód podziemnych nie wystąpi. 

Na etapie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się 
wpływu na zasolenie wód podziemnych.  

Do utrzymania zimowego dróg dojazdowych oraz 
terenu ZZU nie przewiduje się wykorzystywania 
środków odladzających zawierających sól. 

Zmiany 
przewodności 
elektrolitycznej 

właściwej 

Zmiany przewodności 
elektrolitycznej właściwej 
nie wykazują efektów 
zasolenia wód 
podziemnych 

Przy zastosowaniu proponowanych w raporcie zaleceń ochronnych nie 
wystąpią zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej wykazujące efekt 

zasolenia wód podziemnych. 

Przy zastosowaniu proponowanych w raporcie 
zaleceń ochronnych nie wystąpią zmiany 
przewodności elektrolitycznej właściwej wykazujące 

efekt zasolenia wód podziemnych. 

Zagrożenie dla 
osiągnięcia celów 
środowiskowych 
przez wody 
powierzchniowe 

Wskaźniki fizykochemiczne 
wód podziemnych nie 
zagrażają osiągnięciu 
celów środowiskowych 
przez wody 
powierzchniowe 

Odwodnienia budowlane będą krótkotrwałe, prowadzone krótkimi 
odcinkami i nie będą stanowiły zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych przez wody powierzchniowe. Wody pochodzące 
z odwodnień wykopów będą podczyszczane w odstojnikach 
i odprowadzane do wód powierzchniowych lub rowów melioracyjnych. 
Jakość odprowadzanych wód będzie odpowiadać wymoganiom 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 

2019 poz. 1311). 

Również płuczka wiertnicza, która stanowi wodny roztwór bentonitu nie 
będzie wpływac na wskaźniki fizykochemiczne wód podziemnych 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się poboru 
wód podziemnych a tym samym odprowadzania 
ich do wód powierzchniowych. 

Funkcjonowanie gazociągu nie spowoduje 
zagrożenia ze strony wód podziemnych dla 
osiągnięcia celów środowiskowych przez wody 
powierzchniowe. Technologia wykonania 
gazociągu, jakość materiałów z których będzie 
wykonany oraz system przewidzianych 
zabezpieczeń ogranicza do minimum jego wpływ 
na jakość wód podziemnych a tym samym na 
jakość wód powierzchniowych. 
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Warunki określenia celów środowiskowych Oddziaływanie inwestycji na cele środowiskowe 

Rodzaj parametru Kryterium Etap budowy gazociągu Etap eksploatacji gazociągu 

a w konsekwencji nie będą zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych 
przez wody powierzchniowe. 

Stan ilościowy wód podziemnych 

Pobór wód 
podziemnych 

Nieprzekraczanie zasobów 
dostępnych do 
zagospodarowania przy 
długoterminowej 
średniorocznej wartości 
poboru z ujęć wód 
podziemnych 

Ewentualne odwodnienia wykopów budowlanych będą miały charakter 
krótkotrwały oraz miejscowy i przemijający, a ich zakres będzie ograniczony 

do niezbędnego minimum.  

Po zakończeniu pompowania zwierciadło wody szybko powróci do strefy 
wahań naturalnych z uwagi na odprowadzanie do najbliższych cieków 
powierzchniowych lub do rowów melioracyjnych. 

Pobór wód na potrzeby ekspoatacji gazociągu nie 
będzie prowadzony. 

Wahania zwierciadła 
wody 

Wahania nie zagrażają 
osiągnięciu 
środowiskowych dla wód 
powierzchniowych, nie 
powodują znacznych 
obniżeń zwierciadła, nie 
powodują wystąpienia 
szkód w ekosystemach 
lądowych zależnych od 
wód podziemnych 

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczących zmian położenia 
zwierciadła wody, takich, które nie spełniałyby kryterium warunkującego 
dobry stan ilościowy wód podziemnych.  

Prace odwodnieniowe będą ograniczone czasowo, a po ich wykonaniu 
zwierciadło powróci do stanu sprzed inwestycji. 

Prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wody podziemnej będą 
prowadzone etapowo (tj. w systemie potokowym, z przemieszczaniem się 
ich razem z frontem wykonywanych prac budowlano-montażowych). 
Woda będzie odpompowywana z każdego odcinka z osobna. Długość 
odwadnianych jednocześnie odcinków nie będzie dłuższa zazwyczaj niż 
400 m, poza jednym odcinkiem o długości ok. 1300 m. Na obecnym etapie 
rozpoznania warunków gruntowo-wodnych przewiduje się do odwodnienia 
ok. 5,54 km wykopów pod gazociąg. Zasięg leja depresji kształtować się 
będzie w większości do ok. 60 m a maksymalnie nie przekroczy 
ok. 100 m. 

Chwilowe obniżenia zwierciadła nie spowodują szkód w ekosystemach. 

Specyfika funkcjonowania gazociągu powoduje, że 
nie wpłynie na zmiany położenia zwierciadła wody.  

Ilości odprowadzanych wód, nie będą przekraczać 

dotychczasowych spływów ze zlewni. 

Zmiany krążenia wód 
Zmiany nie powodują 
intruzji wód słonych 

Inwestycja zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji nie spowoduje zmian krążenia wód podziemnych, które mogłyby 
spowodować intruzje wód słonych. 
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7.2.2.3 Wnioski 

Mając na uwadze założenia organizacyjne i techniczne (zastosowanie wysokiej jakości sprawnych urządzeń, 

najnowszych technologii) oraz prowadzenie prac zgodnie z zasadami ochrony środowiska, należy stwierdzić, 

że budowa i eksploatacja gazociągu relacji Gustorzyn - Leśniewice, nie spowoduje pogorszenia stanu 

chemicznego i ilościowego wód występujących w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 47, ani 

w sąsiadujących JCWPd. Inwestycja została oceniona jako nie zagrażająca osiągnięciu wyznaczonych celów 

środowiskowych. 

7.3 Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe 

7.3.1 Etap budowy  

Tereny, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja, położone są na obszarze dorzecza Wisły. Trasę 

projektowanego gazociagu przecina kilka rzek, z których największe to: Zgłowiączka, Lubienka, Skrwa Lewa.   

Zestawienie cieków przecinanych przez trasę projaktowanego gazociagu przedstawiono w załączniku nr 5. 

W zdecydowanej większosci, trasa przebiega przez tereny rolnicze, zmeliorowane.  

Oddziaływanie inwestycji na wody powierzchniowe będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie budowy. 

„Ułożenie” gazociagu stanowi potencjalne źródło niekorzystnego oddziaływania na stan wód 

powierzchniowych. Wielkość oddziaływania będzie wynikać przede wszystkim: 

• ze sposobu przekroczenia cieków, rowów i rzek, 

• z konieczności umocnienia skarp i dna cieków przekraczanych metodą bezwykopową (wstępne warunki 

PGW Wody Polskie), 

• jak również z uwarunkowań hydrograficznych i hydrogeologicznych.  

Oddziaływanie związane z etapem budowy omówiono w poniższych podrozdziałach. 

7.3.1.1 Przejścia przez tereny zagrożone powodzią  

Planowany gazociąg nie będzie przebiegać przez obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

7.3.1.2 Przejścia przez cieki wodne 

Oddziaływanie budowy gazociagu na wody powierzchniowe wynika z: 

• przekraczania cieków, szczególnie metodą otwartych wykopów, 

• koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopów na długich odcinkach , 

• konieczności zrzutu wody z odwodnienia wykopów do rzek i rowów melioracyjnych, 

• warunków hydrogeologicznych sprzyjających dobrej lub złej łączności hydrologicznej i wymianie wód, 

• koniecznosci odprowadzenia wód z prób wytrzymałości i szczelności gazociągu.  

Przejscie gazociagu pod ciekiem wodnym, będzie odbywało się na głębokości gwarantującej nienaruszalność 

koryta cieku.  

Zgodnie ze standardami technicznymi, skrzyżowanie gazociagu z ciekiem wodnym będzie zlokalizowane na 

prostym odcinku cieku o ustabilizowanych brzegach i dnie, przy minimalnej szerokosci cieku. Tor przejscia 

gazociagu pod dnem cieku powinien byc prostopadły do dynamicznej osi przepływu.  

W przypadku przejścia gazociągu przez rzeki podczas budowy gazociągu metodą wykopu otwartego nastąpi 

istotne, bezpośrednie, lecz krótkotrwałe i lokalne oddziaływanie na te rzeki, ograniczone czasowo do około 

kilkunastu dni, w zależności od parametrów rzeki.  
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Wykonanie przewiertów / przecisków pod dnem rzek nie narusza koryta rzeki i nie ingeruje bezposrednio w jej 

ekosystem.  

Wykonanie przewiertów metodą HDD, Direct Pipe, czy mikrotunelingu będzie wiązało się ze sporządzeniem 

płuczki, co może potencjalnie oddziaływać na wody powierzchniowe. W procesie wiercenia stosuje się płuczkę 

wiertniczą, której zadaniem jest między innymi: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obniżenie sił tarcia. 

Wiercenie nie spowoduje zanieczyszczenia warstwy wodonośnej ze względu na odpowiedni dobór 

parametrów wiercenia (płuczki wiertniczej). Sposób postepowania z płuczką wiertniczą został przedstawiony 

w rozdziale  7.5.1.2.2. 

Dla realizacji projektowanych przewiertów bezwykopowych pod rzekami konieczny będzie pobór wody z rzek 

do płuczki wiertniczej, który szacuje się na ok. 35 – 250 m3/100 mb przewiertu w zależności od warunków 

geologicznych oraz metody przewiertu. Założono pobór wody z rzek przekraczanych metodą bezwykopową 

tj. Zgłowiaczka, Lubieńka, Patrówka i Skrwa. W przypadku gdy przepływ w rzekach nie będzie mógł zapewnić 

wymaganej ilości wody potrzebnej do wykonania przewiertu, istnieje możliwość dowozu wody lub pobór 

z istniejących hydrantów. 

Podczas wiercenia z płuczką, konieczne jest odprowadzanie urobku oraz jego deponowanie.  

Postępowanie z urobkiem zostało opisane w rozdziale 7.5.1.2.  

Pobór wody dla celów realizacji przewiertów nie naruszy stosunków wodnych w tych rzekach, tj. nie przekroczy 

ilości wody niezbędnej do zachowania przepływów nienaruszalnych danych rzek oraz nie będzie miał wpływu 

na jakość ich wód. 

Orientacyjny pobór wody do próby wytrzymałości i szczelności, pokazano w rozdziale 7.3.1.5. 

W przypadku przekraczania cieków metodą wykopu otwartego, oraz w przypadku umacniania dna i skarp 

cieków przy ich przekraczaniu metodą bezwykopową, oddziaływanie na wody powierzchniowe przejawiać się 

będzie poprzez: 

• fizyczną ingerencją w naturalną strukturę koryt cieków – oddziaływanie krótkoterminowe, lokalne, 

• czasowe przełożenie koryta i zakłócenie przepływu wody – zastosowanie bypasu (kanału ulgi), 

przepompowywanie wody lub ułożenie tymczasowego zarurowanego przepływu w zależności od 

stwierdzonych warunków m.in. różnorodności biologicznej – oddziaływanie krótkoterminowe, lokalne, 

• wzrost ilości zawiesiny w wodzie w wyniku naruszenia w trakcie realizacji wykopu osadów dennych 

zdeponowanych na dnie koryta rzeki (zamulenie rzeki) – oddziaływanie krótkoterminowe, 

• trwałego zabezpieczenia brzegów cieków na odcinku ok. 12 – 20 m7 (po ok. 6 – 10 m od osi gazociagu 

w obie strony) – oddziaływanie długoterminowe.  

Jednocześnie w przypadku ingerencji w koryta przekraczanych rzek, może wystąpić oddziaływanie na 

występujące tam gatunki ryb, polegające przede wszytkim na zwiększeniu stopnia zamulenia wód. Może to 

prowadzić do zubożenia mikrosiedlisk i lokalnego pogarszenia warunków dla rozwoju ikry. Lokalnie, naruszona 

zostanie struktura osadów dennych, oraz roślinności dennej i przybrzeżnej.  

Istotnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych, a także podziemnych, jest potencjalne zanieczyszczenie 

środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi spowodowane awaryjnym wyciekiem paliw 

pędnych z silników maszyn budowlanych lub środków transportu poruszających się w pasie montażowym 

gazociągu. Omawiany obszar, na przeważającej długości, charakteryzuje się dobrą korelacją wód 

powierzchniowych z poziomem czwartorzędowych wód podziemnych, co sprzyja występowaniu zjawiska 

                                                      

7 wartość ok. 12 m przy umacnianiu cieków przekraczanych metodą bezwykopową (wg wstępnej opinii PGW Wody Polskie) i ok. 20 m 
przy przekraczaniu cieków metoda wykopu otwartego 
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infiltracji zanieczyszczeń. Z drugiej strony, przypowierzchniowe warstwy wodonośne zasilane są infiltrującymi 

opadami atmosferycznymi. W związku z powyższym niezbędne jest posługiwanie się sprzętem sprawnym 

technicznie, jak również niezbędny jest reżim technologiczny w gospodarowaniu paliwami i smarami na terenie 

budowy. Ewentualne awarie muszą być natychmiast likwidowane, a zanieczyszczony grunt usunięty 

i wywieziony do utylizacji. 

7.3.1.3 Przejścia przez tereny zmeliorowane 

Obszar, przez który prowadzi inwestycja jest w znacznym stopniu uzytkowany rolniczo. Z takim użytkowaniem 

wiąże się obecność licznych urzadzeń melioracji wodnych: sieci drenarskiej, rowów melioracyjnych i cieków 

naturalnych.  

W rejonie planowanego przedsięwzięcia, sieć drenarska występuje na obszarze obrębów: Pikutkowo, 

Ludwinowo, Przydatki Gołaszewskie, Czerniewiczki, Dziardonice, Bogusławice, Dobrzelewice, Białotarsk. 

Dodatkowo wskazano, że na terenie obrębów: Gustorzyn, Wieniec, Kolonia Kąty, Machnacz, Słone występują 

urządzenia melioracji wodnych. 

Większość rowów melioracyjnych przekraczana będzie metodą wykopu otwartego, w miejscach gdzie rów 

występuje w sąsiedztwie drogi lub innej przeszkody, stosowana będzie inna metoda (np. przewiertu 

poziomego).  

Podczas wykonania wykopu pod gazociąg należy zadbać o to by nie uszkodzić istniejących rurociągów 

drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy uzyskać pozowlenie wodnoprawne 

na przebudowę/ likwidację urządzeń melioracji wodnych.  

Zakłada się, że zniszczone przez koparkę wykonującą wykop pod gazociąg, rurociągi drenarskie, zostaną 

odbudowane i przywrócone do stanu poprzedniego. Wykop gazociągu zostanie zasypany mechanicznie, tylko 

miejsca skrzyżowania gazociągu z drenami będą zasypane ręcznie po ułożeniu drenów.  

Na terenach zdrenowanych przyjęto głębokość przykrycia gazociągu min. 1,5 m, licząc od terenu do górnej 

krawędzi rury. Po zakończeniu budowy gazociągu przeznaczenie gruntu będzie ustalone jak było pierwotnie.  

Odbudowę przerwanych drenów przewiduję się m. in. poprzez zastosowanie sztywnych rur wodociągowych 

PVC o średnicach dostosowanych do zniszczonych rurociągów drenarskich. Rury PVC należy ułożyć na 

zagęszczonej ręcznie podsypce piaskowej grubości 15cm. W przypadku bezpośredniej kolizji z gazociągiem 

przewiduje się  wykonać przejście pod gazociągiem za pomocą syfonu. Rura syfonu winna być o dimensję 

większa niż uszkodzonego rurociągu drenarskiego. 

Alternatywnie, na etapie wykonawstwa, po wytyczeniu trasy, przed wykonaniem wykopu pod gazociąg, 

przewiduje się zmiany układu sieci drenarskiej w niektórych działach, gdzie systematyczny układ sączków 

i warunki terenowe (spadki) na to pozwolą. Zmiany te polegałyby na przeprowadzeniu równolegle do 

gazociągu w odległości 4,0 m zbieraczy, do których podłączone zostaną przerwane sączki. 

Przekroczenia rowów melioracji szczegółowych oraz mniejszych cieków (Dopływ z Dubielewa, Olszew 

i Dopływ z Szewa) zostaną wykonane pod dnem metodą wykopu otwartego z zachowaniem minimalnych 

głębokości przykrycia podanych przez administratora. Po ułożeniu rury gazociągowej w wykopach cieki 

zostaną przywrócone do stanu pierwotnego i zabezpieczone przed rozmyciem. Szczegóły odbudowy 

urządzeń wodno-melioracyjnych zostaną uzgodnione z ich administratorem na etapie zgody wodnoprawnej 

uzyskiwanej na podstawie ustawy Prawo wodne. 

W czasie przejścia gazociągu przez tereny zmeliorowane nie uniknie się lokalnej przebudowy sieci drenarskiej 

oraz naruszenia systemu melioracyjnego. Jednak po zakończeniu prac budowlanych zostanie 

przeprowadzona renowacja tych sieci, z uwzględnieniem rowów. 
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7.3.1.4 Przejścia przez tereny ujęć wód powierzchniowych 

Projektowana trasa gazociągu nie przebiega przez tereny stref ochrony ujęć wód powierzchniowych. 

7.3.1.5 Pobór wód do celów technologicznych 

Na etapie budowy gazociągu przewiduje się pobór wód do celów technologicznych, tj.: 

• do przygotowywania płuczki wiertniczej dla potrzeb wykonania przejść bezwykopowych - ok. 35 – 250 

m3/100 mb , 

• do hydraulicznej próby „stresowej” i próby wytrzymałości oraz szczelności - ok. 0,6 - 0,8 m3/1mb 

gazociągu. 

Do przygotowania płuczki wiertniczej dla potrzeb wykonania przejść bezwykopowych pobór wody odbywać 

się będzie z najbliżej położonych cieków wodnych, tj. przekraczanych rzek: Zgłowiączki, Lubieńki, Patrówki i 

Skrwy. W przypadku gdy przepływ w rzekach nie będzie mógł zapewnić wymaganej ilości wody potrzebnej do 

wykonania przewiertu, istnieje możliwość dowozu wody lub pobór z istniejących hydrantów.  

Pobór wody do wykonania płuczki, szacuje się na ok. 35 – 250 m3/100 mb przewiertu w zależności od 

warunków geologicznych oraz metody przewiertu.  

Płuczka wiertnicza będąca roztworem wodnym bentonitu po zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku 

zostanie odebrana przez uprawnioną firmę i wywieziona do unieszkodliwienia. 

Przed oddaniem gazociągu do użytku pobierana będzie także woda do prób szczelności i wytrzymałości, które 

mają na celu potwierdzenie zaprojektowanych, zgodnie z normą, stanów granicznych nośności 

i użytkowalności przy zachowanym kryterium szczelności. W trakcie prób przewidywany jest pobór wody 

w ilości ok. 0,6 - 0,8 m3/1mb gazociągu. Przed napełnieniem gazociągu woda będzie oczyszczana na 

osadnikach. 

Po zakończeniu próby woda będzie odprowadzana do odbiornika (na obecnym etapie projektowania 

przewiduje się, że odbiornikiem wód będzie rzeka Skrwa Lewa) po uprzednim jej oczyszczeniu 

z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak piasek, czy zendra. Ilość wody odprowadzanej do rzeki będzie 

odpowiadała ilości wody pobranej do przeprowadzenia prób.  

Przy planowaniu próby hydraulicznej należy wykonać analizę wody. Po próbie hydraulicznej, należy dokonać 

jej zrzutu w sposób zapobiegający skażeniu odbiornika wg uzgodnień dokonanych wcześniej z użytkownikiem 

cieku. Parametry wody odprowadzanej po próbach hydraulicznych zostaną określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Z uwagi na brak w planowanej lokalizacji cieków o przepływie wystarczającym dla zapewnienia niezbędnej 

ilości wody oraz na dość nieregularne rozmieszczenie istniejących hydrantów i ich niewielkie wydajności, na 

obecnym etapie prac projektowych przewiduje się wykonanie tymczasowego zbiornika ziemnego lub 

zbiorników naziemnych, które będą gromadzić wodę na potrzeby prób. Zbiornik ziemny zaplanowano ok. km 

7,8 w okolicy istniejącego hydrantu. Dno i skarpy zbiornika zostaną uszczelnione przesłoną uniemożliwiającą 

infiltrację wód gruntowych do wnętrza zbiornika oraz eksfiltrację wód ze zbiornika (np. membrana z tworzywa 

sztucznego). Pojemność zbiornika wynosić będzie ok. 6000 m3. Zbiorniki naziemne o pojemności ok. 2 500m3 

wykonane będą ze stali konstrukcyjnej, wyłożone prefabrykowaną membraną, zadaszone.    

Lokalizację zbiornika wybrano z uwagi na największe możliwości dyspozycyjne sieci wodociągowej w tym 

miejscu (200 m3/d). Wodę w zbiorniku przewiduje się zgromadzić z odpowiednim wyprzedzeniem w miarę 

postępu robót montażowych, tak aby odpowiednia ilość wody była do dyspozycji w momencie gotowości do 

przeprowadzenia prób ciśnieniowych. Wodę raz zgromadzoną przewiduje się kolejno przetłaczać z jednego 

odcinka do drugiego uzupełniając utraconą objętość wodą z dowozu lub hydrantów zlokalizowanych w pobliżu 
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gazociągu. Ilość wody pobranej z hydrantów zostanie zmierzona wodomierzem a warunki poboru będą 

uzgodnione z gestorami sieci. 

Zestawienie odcinków próbnych, miejsc poboru i zrzutu przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 7.4 Zestawienie orientacyjnej ilości i szacowanego poboru i zrzutu wody z odcinków próby wytrzymałości i 

szczelności 

Odcinek 
próby 

Km początku 
odcinka 

próbnego 

Km końca 
odcinka 

próbnego 

Długość 
odcinka 

próbnego 

[km] 

Miejsce 
poboru wody 

Pojemność 
poboru wody 

[m3] 

Miejsce zrzutu wody 

1. 0,0 7,5 7,5 

Tymczasowy 
zbiornik/zbiorni
ki  - hydrant na 
sieci w km ok. 

7,8 

5887,50 
po próbie 

przetłoczenie wody 

do odcinka 2 

2. 7,5 15,0 7,5 

uzupełnienie 
straconej 
objętości 

czynnika wodą 
z dowozu 

w zależności od 
straconej ilości 

czynnika 

po próbie przetłoczenie 
wody do odcinka 3 

3. 15,0 22,5 7,5 
po próbie 

przetłoczenie wody 
do odcinka 4 

4. 22,5 30,0 7,5 
po próbie przetłoczenie 

wody do odcinka 5 

5. 30,0 35,3 5,3 
po próbie 

przetłoczenie wody 
do odcinka 6 

6. 35,3 41,0 5,7 
po próbie 

przetłoczenie wody 
do odcinka 7 

7. 41,0 48,5 7,5 

uzupełnienie 
straconej 
objętości 

czynnika wodą 
z hydrantu w km 

ok. 41,1 

w zależności od 
straconej ilości 

czynnika 

po próbie przetłoczenie 
wody do odcinka 8 

8. 48,5 54,2 5,7 

uzupełnienie 
straconej 
objętości 

czynnika wodą 
z hydrantu w km 

ok. 51,9 

w zależności od 
straconej ilości 

czynnika 
rzeka Skrwa Lewa 

Pobór wód na potrzeby wykonania prób będzie uzgadniany z gestorami sieci. 

Zrzut wody odbywać się może jedynie po oczyszczeniu (w osadnikach) do rzeki (na obecnym etapie prac 

projektowych przewiduje się zrzut wody do rzeki Skrwa Lewa) po uzgodnieniu z zarządcą cieku oraz na 

warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Sposób oczyszczenia wody podano w rozdziale 7.3.4. 

Uwzględniając zakazy wynikające z Prawa wodnego wyklucza się zrzut wód wykorzystanych do prób 

hydraulicznych do zbiorników wodnych (jezior). 

Po wykonaniu prób hydraulicznych zbiornik/zbiorniki zostaną zlikwidowane a teren przywrócony do stanu 

pierwotnego. Również ewentualne naruszone skarpy rzeki Skrwy Lewej w sąsiedztwie zrzutu wody zostaną 

odbudowane i przywrócone do stanu istniejącego. 

7.3.1.6 Pobór wód dla celów socjalno-bytowych 

Zaplecza techniczne budowy gazociągu lokalizowane poza pasem montażowym zaopatrywane będą w wodę 

pitną oraz do celów socjalno-bytowych (sanitarnych) z istniejących źródeł takich jak: istniejąca sieć 

wodociągowa lub zakup wody od okolicznych gospodarstw. Woda pitna będzie dostarczana na teren zapleczy 
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technicznych w opakowaniach jednostkowych (butelki), natomiast woda do celów socjalno-bytowych 

dowożona będzie beczkowozami. Nie przewiduje się wykonywania własnych ujęć wód podziemnych, bądź 

powierzchniowych. 

7.3.1.7 Odprowadzanie wód z odwodnienia wykopu 

Odbiornikami wód z odwadniania wykopów będą cieki wodne lub rowy melioracyjne, występujące 

w sąsiedztwie planowanych wykopów. Oddziaływanie na nie prac związanych z obniżeniem zwierciadła wody 

podziemnej będzie miało głównie charakter ilościowy. Podczas prac nie nastąpi zmiana właściwości 

chemicznych pobieranej wody. Może nastąpić zanieczyszczenie zawiesiną. Aby zapewnić ochronę 

odbiorników przed ewentualnym zanieczyszczeniem unoszonym pyłem/zawiesiną, wodę z odwodnienia 

należy oczyścić w osadniku do stanu spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1311 z późn. zmianami). Zastosowanie osadników przed wprowadzeniem wód do odbiorników zapobiegnie 

ich zamulaniu (w konsekwencji zmniejszeniu wielkości przekroju poprzecznego). W urządzeniach tych nastąpi 

sedymentacja zawiesiny składającej się z ziaren piasków niesionych przez wodę. Wszystkie osadzone 

w obrębie osadnika cząstki stałe zostaną po zakończeniu rozplantowane po powierzchni terenu.  

Przy stosowaniu odwodnień igłofiltrami czystość wody jest wysoka i poza sytuacjami wyjątkowymi nie wymaga 

doczyszczania. Konieczność stosowania osadnika/piaskownika powinna być przez Wykonawcę Robót 

przewidziana na wypadek wystąpienia opadów atmosferycznych, sączeń lub innych zjawisk, które w efekcie 

powodują konieczność prowadzenia odwodnienia z dna wykopu. 

Prowadzenie odwodnień wykonywane będzie na podstawie projektów odwodnień i uzyskanych zgód 

wodnoprawnych na wykonanie prac związanych z odwodnieniem wykopów budowlanych oraz 

odprowadzeniem wód z wykopów budowlanych, w których określone zostaną warunki realizacji prac, takie jak: 

czas odwadniania, przewidywane ilości wody oraz miejsce zrzutu. 

Przy zastosowaniu powyższych środków projektowane prace nie wpłyną na zmianę stosunków 

hydrogeochemicznych w obrębie wód odbiorników. Z uwagi na spodziewaną stosunkowo niewielką skalę 

odwodnień oraz krótkotrwały i całkowicie odwracalny charakter prac, wpływ odprowadzanej wody na reżim 

hydrologiczny odbiorników będzie mały i ustanie całkowicie po zakończeniu prac odwodnieniowych. 

Mając na uwadze niewielkie odcinki przewidziane do odwodnień oraz krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wody 

nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu wody gruntowej na wody powierzchniowe. Krótkotrwały 

drenaż wody podziemnej wywołany pracą instalacji odwodnieniowej nie spowoduje obniżenia poziomu wody 

w ciekach powierzchniowych. Wprowadzane do odbiorników ilości wody będą stosunkowo niewielkie, nie 

spowodują zatem przyboru wody przepływającej w cieku w normalnych warunkach. 

Ochronie odbiorników służyć będą również działania takie jak: zabezpieczenia skarp i dna czy wykoszenie 

i odmulenie dna przed rozpoczęciem prac. Również ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę do 

odbiorników pod kątem 45o , wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu od 

brzegów cieku, zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie) znacznie zmniejszy agresywność 

mechaniczną strumienia, co z kolei ograniczy erozję powodowaną strumieniem odprowadzanej wody. Takie 

rozwiązanie wykluczy możliwość powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna, ewentualnego 

zmętnienia i deficytu tlenowego. 

Po zakończeniu prac odwadniających uzbrojenie skarp i dna poszczególnych odbiorników zostanie 

zdemontowane, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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Warunki prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym ilości odprowadzanej wody z poszczególnych odcinków, 

miejsca zrzutu odpompowywanych wód, sposoby zabezpieczeń odbiorników i jakości ich wód, zostaną 

uzgodnione z administratorami cieków i wskazane w pozwoleniach wodnoprawnych.  

7.3.2 Etap eksploatacji  

W fazie eksploatacji gazociągu nie będą występować żadne zagrożenia dla wód powierzchniowych, 

gruntowych, bądź podziemnych. Właściwie dobrana i wytworzona powłoka antykorozyjna w połączeniu ze 

sprawnie funkcjonującą ochroną katodową stanowić będzie skuteczne zabezpieczenie projektowanego 

gazociągu, szczególnie na odcinku prowadzonym przez tereny podmokłe i torfowe. 

W przypadku awaryjnego rozszczelnienia gazociągu i migracji gazu poprzez środowisko glebowe do wód 

gruntowych, które zawierają siarczany pojawienie się metanu spowoduje procesy mikrobiologicznej redukcji 

siarczanów do siarkowodoru, czego następstwem będzie zanieczyszczenie tych wód. Prawdopodobieństwo 

takiej sytuacji jest niewielkie dzięki nowoczesnemu systemowi kontrolowania szczelności gazociągu 

i szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach. 

Jakość wód powierzchniowych przy prawidłowym prowadzeniu prac ziemnych i montażowych, należytym 

zabezpieczeniu gazociągu oraz podczas zrzutu wody z próby hydraulicznej gazociągu - nie powinna ulec 

zmianie. 

7.3.3 Etap likwidacji 

Etap likwidacji gazociągu może mieć miejsce dopiero za kilkadziesiąt lat (ok. 50 lat) i obecnie trudno 

przewidzieć przyszłe technologie bezkolizyjnego usuwania tego rodzaju budowli podziemnych. Obecnie 

likwidacja starych obiektów typu rurociąg podziemny polega na demontażu jego części naziemnej, w tym 

naziemnych obiektów kubaturowych oraz pozostawieniu wszystkich elementów sieci podziemnej. Demontaż 

elementów sieci podziemnej (rurociągów) odbywa się tylko w przypadku budowy na tych odcinkach innej 

instalacji podziemnej lub naziemnej, bądź na prośbę właścicieli terenu, planującego inwestycję.  

Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe. Odcinki gazociągu, 

które zostaną ułożone pod rzekami, pozostaną na swoim miejscu tj. pod dnem danej rzeki. Z uwagi na długości 

oraz wielkość zagłębień nie jest możliwe fizyczne usunięcie gazociągu spod dna tych rzek. Podobnie 

w przypadku pozostałych części liniowych. Gazociąg zostanie opróżniony z gazu, odcięty i zabezpieczony 

w taki sposób, aby nie przedostały się do niego żadne substancje z zewnątrz. Stosowana jest także metoda 

zalania mieszaniną wody z piaskiem – substancjami całkowicie nieszkodliwymi dla środowiska. Również 

materiał, z którego będą wykonane rury gazociągu (stal wysokiej jakości) nie stwarzał będzie zagrożenia dla 

wód powierzchniowych. 

Na tym etapie należy zastosować środki zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem wód 

powierzchniowych oraz przypowierzchniowych wód podziemnych substancjami chemicznymi, związanym 

z pracami budowlanymi i działalnością maszyn i urządzeń - analogiczne jak dla etapu realizacji. 

W przypadku ewentualnej likwidacji rurociągu nie będzie występowało oddziaływanie związane z poborem 

wody dla wykonania prób hydraulicznych i dla celów przygotowania płuczki wiertniczej. 

Biorąc pod uwagę powyższe oddziaływania w fazie likwidacji będą znacznie mniejsze niż w fazie realizacji. 

7.3.4 Działania minimalizujące oddziaływanie na wody powierzchniowe  

Przekraczanie, przez planowany gazociąg, występujących na trasie jego przebiegu, przeszkód w postaci rzek, 

cieków powierzchniowych oraz rowów melioracyjnych musi być prowadzone w sposób minimalizujący 

zanieczyszczenie wód płynących, spowodowane szczególnie naruszeniem osadów dennych, zamuleniem lub 
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zanieczyszczeniem spowodowanym pracami wiertniczymi podczas wykonywania przewiertu pod 

przeszkodami terenowymi. 

Ochronie cieków służyć będzie: 

• maksymalne skrócenie prowadzonych robót przy przekraczaniu cieków metodą wykopu otwartego do ok. 

5-7 dni; 

• zastosowanie grodzi zamykających przepływ, co ograniczy możliwość zanieczyszczenia cieków 

zawiesinami, które powstawałyby przy otwartym przepływie oraz przy umacnianiu dna i skarp cieków; 

• prowadzenie prac przy niskich stanach wód; 

• w przypadku uszkodzenia skarp cieków w trakcie realizacji prac, należy je doprowadzić do stanu 

poprzedniego,  

• roboty ziemne w pobliżu rzek prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód, 

• teren robót uporządkować po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,  

• ubezpieczenie dna koryta materiałem zbliżonym do występującego w stanie naturalnym, jak np.kamień, 

drewno, żwir i in. przy metodzie wykopu otwartego, 

• przygotowanie liry poza sąsiedztwem cieku i przed wykonaniem wykopu, co zapewni krótszy czas prac 

przy korycie cieku. 

Obowiązkiem Inwestora będzie zgłoszenie prac, związanych z realizacją przejść przez poszczególne cieki 

powierzchniowe do PGW Wody Polskie. Postępowanie formalno-prawne zostało opisane w rozdziale 7.3.5.  

W celu wyeliminowania oraz ograniczenia możliwości wycieków paliwa, oleju lub innych substancji 

bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych, konieczne jest wykorzystanie do prac sprawnego technicznie 

sprzętu, wykonywanie prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, używanie substancji chemicznych 

zgodnie z przeznaczeniem i przechowywanie ich poza bezpośrednim sąsiedztwem koryta rzek. 

Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód podziemnych, a pośrednio wód powierzchniowych konieczne jest 

właściwe zorganizowanie przewidzianych operacji technicznych. W szczególności należy maksymalnie 

ograniczyć tankowanie paliw na placu budowy. Miejsca postojowe maszyn i środków transportu powinny być 

zorganizowane w odpowiedniej odległości od cieków tak, by w razie ewentualnych wycieków istniał czas 

potrzebny na ich usunięcie, tj. powierzchniową neutralizację przy zastosowaniu sorbentów substancji 

ropopochodnych lub poprzez usunięcie zanieczyszczonej powierzchniowo partii gruntów. 

W przypadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wodę należy natychmiast oczyścić np. za pomocą 

lekkich sorbentów hydrofobowych (np. w postaci waty polipropylenowej unoszącej się na powierzchni wody 

lub płacht sorpcyjnych), przechowywanych w sąsiedztwie. 

Zebrany zanieczyszczony sorbent należy przekazać specjalistycznej firmie w celu unieszkodliwienia. 

Zaplecze socjalne budowy wyposażone będzie w przenośne toalety, które opróżniane będą przez 

wyspecjalizowane i uprawnione służby. W ten sposób chronione będzie środowisko, w tym środowisko wód 

powierzchniowych przed niekorzystnym wpływem ścieków bytowych. 

Zachowując ww. zasady organizacji prac oraz biorąc pod uwagę ich czasowe i przestrzenne ograniczenie nie 

przewiduje się trwałego wpływu realizacji gazociągu na środowisko wodne. 

Realizacja poboru wody oraz jej odprowadzania do wód powierzchniowych będzie uzgadniana z zarządcami 

sieci kanalizacyjnej oraz cieków, na warunkach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych (m.in. pobór 

wody z sieci, jakość zrzutu wody, umocnienie skarpy) nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych rzek, 

uszkodzeń ich koryta, czy pogorszenia jakości wody. Oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na poborze wody oraz zrzucie jej do rzeki, będzie zatem krótkotrwałe i odwracalne.  
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Woda po próbach hydraulicznych musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz. 1311 z późn. zmianami). 

Ewentualne zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego (ziemia – zawiesina ogólna), musi zostać 

wysedymentowana w osadnikach. Sposób postępowania z powstałym odpadem został opisany w rozdziale 

7.5.1. 

Analogicznie, do prac odwodnieniowych oraz przekroczeń wykopem otwartym w trakcie prac związanych 

z przewiertami oraz próbami hydraulicznymi może dojść do niekontrolowanych wycieków paliwa 

z wykorzystywanych urządzeń i pojazdów. W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia i przedostania 

się produktów naftowych do rowów i rzek należy zadbać o sprawność wykorzystywanego sprzętu oraz 

o właściwą organizację pracy, tj.: 

• sprzęt techniczny powinien posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, 

• przelewanie paliw na placu budowy powinno być ograniczone do minimum. 

Niezbędna będzie również stała kontrola i konserwacja sprzętu. 

Zaleca się przeprowadzenie jednorazowych badań jakości przed napełnieniem gazociągu i przed zrzutem do 

odbiornika w zakresie obejmującym następujące wskaźniki: 

• wskaźniki fizyczne: 

− temperatura wody [oC] 

− zawiesiny ogólne i łatwo opadające [mg/l] 

− odczyn [pH] 

• metale: glin, miedź, żelazo, cynk, nikiel, chrom [mg/l], z uwagi na materiały, z których zbudowane są 

elementy maszyn, urządzeń i rurociągu, wykorzystywane przy prowadzeniu prób ciśnieniowych, 

• substancje ropopochodne [mg/l], z uwagi na wykorzystywanie paliw, olejów i smarów w maszynach 

i urządzeniach podczas prowadzenia prób ciśnieniowych. 

Przy przeprowadzaniu prób nie będą wykorzystane żadne środki chemiczne. Woda zrzucana po zakończeniu 

prób powinna spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1311 z późn. zmianami) w zakresie badanych parametrów. Zachowanie odpowiedniej jakości gwarantować 

będzie stosowanie osadników przed zrzutem wody z próby ciśnieniowej do odbiorników. 

Przewiduje się, że do oczyszczania wody po wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości gazociągu 

z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak piasek, produkty korozji, zendra i inne zanieczyszczenia stałe 

wykorzystywane będą osadniki, o parametrach dobieranych indywidualnie w zależności od warunków zrzutu 

wód określonych dla odbiornika w pozwoleniu wodnoprawnym. Będą to urządzenia mobilne wchodzące w 

skład zespołu/zestawu do napełniania i opróżniania gazociągu po próbach. Działanie osadników oparte jest 

na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziału fazy „woda - zawiesina” w warunkach przepływu laminarnego. 

Właściwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewnią oczyszczenie wód z zanieczyszczeń mechanicznych. 

Skuteczność oczyszczania oszacowana jest na ok. 85-95%.  

Ochronie odbiorników służyć będą również działania takie jak: zabezpieczenia skarp i dna np. płytami 

betonowymi, czy wykoszenie i odmulenie dna przed rozpoczęciem prac. Również ułożenie rur bezpośrednio 

wprowadzających wodę do odbiornika pod kątem 45o , wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz 
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oddalenie wylotu od brzegów cieku, zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie) znacznie zmniejszy 

agresywność mechaniczną strumienia, co z kolei ograniczy erozję powodowaną strumieniem odprowadzanej 

wody. Takie rozwiązanie wykluczy możliwość powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna, 

ewentualnego zmętnienia i deficytu tlenowego. 

7.3.5 Uwarunkowania formalno-prawne 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor zobowiązany będzie uzyskać zgody wodnoprawne na: 

• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów, 

przewodów w rurociągach lub przepustów, 

• wykonanie urządzeń wodnych polegające na przebudowie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych 

do urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych wraz z przepustami oraz sieci drenarskiej, 

• usługi wodne obejmujące pobór i odprowadzanie wody w celu wykonywania hydraulicznych prób 

ciśnieniowych odcinków gazociągu. 

Procedury udzielania zgody wodnoprawnej zostały uregulowane w Dziale IX ustawy z dnia 20 lipca 2017 r 

Prawo wodne. Zgodnie z art. 388 ust. 1 jest ona udzielana przez: 

1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; 

3. wydanie oceny wodnoprawnej; 

4. wydanie decyzji, które zwalniają z zakazów dotyczących: 

a. gromadzenia substancji i materiałów, które mogą zanieczyścić wody na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

b. poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami; 

c. niektórych robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych. 

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej lub Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, której dotyczy 

złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest natomiast Kierownik Nadzoru 

Wodnego Wód Polskich. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie wniosku, którego częścią jest 

operat wodnoprawny opracowany zgodnie z art. 408-409 Prawa wodnego, a także zgromadzonych w toku 

postępowania dowodów, dokumentów i informacji. 

Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia 

wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się 

w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

Uzyskanie ww. zgód, będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego, niezwiązanego 

z procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W operatach wodnoprawnych zostaną szczegółowo wskazane między innymi warunki korzystania z wód, 

miejsca poboru i zrzutu wody, ilości pobieranej i odprowadzanej wody, harmonogram projektowanych prac, 

a także warunki zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem. 

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 425 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie oceny 

wodnoprawnej, jednak zgodnie z art. 428 ww. ustawy, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…), do których należy analizowane przedsięwzięcie, ocenę 

wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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7.3.6 Oddziaływanie przedsięwzięcia na JCWP 

7.3.6.1 Cele środowiskowe dla JCWP 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. zwana Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW), ustala główne ramy strategii ochrony wód przed zanieczyszczeniem tak, aby 

możliwe było osiągnięcie celów środowiskowych tj. dobrego stanu dla części wód naturalnych lub dobrego 

potencjału w przypadku silnie zmienionych części wód (SZCW). 

Zgodnie z zapisami art. 4 RDW, cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych 

dla terenu objętego inwestycją, zostały określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły z dnia 18 października 2016r.   

Zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo wodne: 

• celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 

lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby 

osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 

zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, 

• celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych 

jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby 

osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, 

a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

JCWP, przez które przebiega analizowany gazociąg, położone są w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.  

Szczegółowe warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły zostały określone 

w rozporządzeniu nr 5/2015 dyrektora RZGW w Warszawie, z dnia 3 kwietnia 2015 roku i rozporządzeniu nr 

17/2016 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. 

Spośród pieciu analizowanych JCWP, cztery mają status naturalnej części wód: 

• Dopływ z Dubielewa RW20001727876, 

• Zgłowiączka od Chodeczki do Lubienki bez Lubienki RW20002027879, 

• Lubienka do Rakutówki bez Rakutówki z j. Lubieńskim RW20001727887, 

• Rakutówka do Olszewi z jez. Rakutowskim Wielkim RW200023278888, 

• Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW200019275439. 

Status silnie zmienionej części wód ma Dopływ z Dubielewa RW20001727876.  

Charakterystykę JCWP oraz cele środowiskowe wyznaczone dla nich przedstawiono w rozdziale 3.3.3.2. 

Zgodnie z zapisami art. 6 RDW, Państwa Członkowskie zobligowane są do utworzenia rejestru wszystkich 

obszarów wymagających szczególnej ochrony, w celu zachowania dobrego stanu znajdujących się tam wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz dla utrzymania siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od 

wody. 

Rejestr wykazów obszarów chronionych, zgodnie z art. 317, ust. 4 ustawy Prawo wodne, sporządzany dla 

każdego obszaru dorzecza, obejmuje wykazy: 

1. jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 71; 

2. jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; 

3. obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub 
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fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku 

którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz 

pogorszenie jakości tych wód; 

4. obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie;  

5. obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym. 

 

Zidentyfikowano jcwp obejmujące obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa 

w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu 

wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie: 

• Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW200019275439, 

• Rakutówka do Olszewi z jez. Rakutowskim Wielkim RW200023278888. 

7.3.6.2 Ocena wpływu przedsięwzięcia na JCWP 

Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, przeprowadzono w następujący sposób: 

• zidentyfikowano jednolite części wód, w obrębie, których „położone są” warianty przedsięwzięcia i na które 

warianty te mogą oddziaływać, 

• zidentyfikowano kategorię jednolitej części wód a tym samym wyznaczony dla niej cel środowiskowy 

z uwzględnieniem celów dla obszarów chronionych (w kontekście wymagań RDW), 

• określono stan części wód na podstawie Raportów o stanie środowiska WIOŚ w Warszawie i WIOŚ 

w Bydgoszczy, 

• zidentyfikowano czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód – szczegółowo 

w załączniku 4 do Raportu, 

• ustalono, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będą oddziaływać poszczególne warianty – 

szczegółowo w załączniku 4 do Raportu, 

• dokonano oceny, jak realizacja wariantów wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych RDW 

poszczególnych JCWP. 

Pełną analizę wpływu na wyznaczone cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP zawarto 

w Załączniku 4 do Raportu. Poniżej zawarto ich podsumowanie. 

7.3.6.2.1 Identyfikacja czynników oddziaływania przedsięwzięcia na JCWP 

Metoda wykopu otwartego 

Metodą wykopu otwartego będą przekraczane następujące JCWP: 

• Dopływ z Dubielewa PLRW20001727876,  

• Rakutówka do Olszewi z jez. Rakutowskim Wielkim RW200023278888 – cieki Dopływ z Szewa i Olszew, 

Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW200019275439 – rzeka 

Skrwa Lewa – suche koryto. 

Pozostałe JCWP będą przekraczane metodą przewiertu poziomego.  

Przy przekroczeniach wykonywanych metodą wykopu otwartego przewiduje się odbudowę i zabezpieczenie: 

• cieków, 

• rowów melioracyjnych, 

• sieci drenarskich. 

Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości JCWP, w przypadku 

przekraczania cieków metodą wykopu otwartego, będą należały: 
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• lokalna i ograniczona do czasu trwania budowy ingerencja w koryta cieku – w strefę denną i brzegową, 

w celu wykonania wykopu otwartego i ułożenia gazociągu,  

• lokalna i ograniczona do czasu trwania budowy  ingerencja w strefę brzegową rzek w celu wykonania prac 

polegających na ułożeniu gazociągu w wykopie, 

• stała ingerencja w strefę brzegową i denną – zabezpieczenie strefy brzegowej poniżej i powyżej 

gazociągu, na odcinku ok. 10 m w obie strony od osi gazociągu, 

• ingerencja w dno rzek, 

• usunięcie roślinności wodnej w obrebie pasa robót (ok. 20m), 

• profilowanie i umacnianie brzegów oraz dna cieku na odcinku pasa robót ok. 20m; 

• zmiana przepływu rzeki na czas budowy/ułożenia gazociągu, tj. organizacja przerzutu wody, 

• wycinka roślinności w dolinie i korycie rzeki na wymaganym do prowadzenia prac odcinku tj. ok. 20m po 

obu stronach koryta, 

• ingerencja w doliny rzek na skutek pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów i tymczasowego ich 

składowania. 

Metoda bezwykopowa  

Metodą bezwykopową będą przekraczane następujące JCWP:  

• Zgłowiączka od Chodeczki do Lubienki bez Lubienki PLRW20002027879 – rzeka Zgłowiaczka, 

• Lubieńka do Rakutówki bez Rakutówki z j. Lubieńskim RW20001727887 – rzeka Lubieńka, 

• Rakutówka do Olszewi z jez. Rakutowskim Wielkim RW200023278888 – rzeka Patrówka,  

• Skrwa Lewa od dopł. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy PLRW200019275439 – rzeka 

Skrwa Lewa –koryto główne (używane przez rzekę). 

Do głównych czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości JCWP, w przypadku 

przekraczania cieków metodą bezwykopową, będą należały: 

• zrzut wody z płuczek do cieków podczas wykonywania przewiertów, 

• zrzut wody podczas wykonywania prób hydraulicznych, 

• możliwa emisja drgań podczas wykonywania przewiertu,  

• ingerencja w doliny rzek na skutek pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów i tymczasowego ich 

składowania. 

7.3.6.2.2 Identyfikacja i ocena czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy oceny 

stanu wód  

Oddziaływanie inwestycji na elementy biologiczne: 

Wpływ na skład i liczebność flory wodnej: fitoplankton, fitobentos, makrofity, będzie miał miejsce przede 

wszystkim w etapie budowy, w przypadku  przekroczenia cieków metodą wykopu otwartego, ze względu na 

zmiany oświetlenia wody, zmiany natlenienia wody, zmiany warunków w strefie przybrzeżnej - prowadzenie 

prac budowlanych na odcinku w poprzek rzeki, możliwość zmiany prędkości przepływu rzeki w czasie budowy, 

potencjalną  możliwość wycieku szkodliwych substancji ze sprzętu budowlanego podczas prowadzenia prac. 

W wyniku prowadzonych prac, dojdzie do zniszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej na całym odcinku 

realizacji prac, tj. ok. 12 - 20m  w obie strony od osi gazociągu. Wynika to z konieczności naruszenia i 

przebudowy struktury dna i brzegów w obrębie prowadzenia prac.  

W miejscu wykonania wykopu zmienią się warunki dna rzeki. W miejscu prowadzenia prac w dnie i w skarpach 

rzeki, zniszczeniu ulegnie fitobentos.  

Najbardziej niekorzystny wpływ na makrofity, czyli wszystkie makroskopowe rośliny trwale zanurzone lub 

zakorzenione w wodzie, przez co najmniej 90% czasu życia, będzie występował w czasie budowy. W trakcie 

prowadzenia prac w dnie rzeki i w strefie przybrzeżnej, okresowo wzrośnie ilość zawiesin oraz substancji 
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biogennych i materii organicznej, co w konsekwencji doprowadzi do okresowego i lokalnego wzrostu mętności 

i spadku przeźroczystości. Makrofity silnie reagują na zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Ze względu 

na konieczność przygotowania strefy przybrzeżnej i dennej pod ułożenie gazociągu oraz pod umocnienie 

skarp i dna rzek będzie to wpływ potencjalnie negatywny, lokalny, krótkotrwały. Po zakończeniu prac 

budowlanych, ekosystemy te odbudują się na drodze sukcesji naturalnej w przeciągu jednego sezonu. 

Konieczność ingerencji w dno rzeki podczas robót doprowadzi do zaniku bentosu związanego z dnem i strefą 

brzegową w miejscu ingerencji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i lokalne.  

Wpływ na ichtiofaunę będzie miał miejsce w etapie budowy. Będzie to wpływ krótkotrwały, lokalny. Ryby są 

najbardziej wrażliwym na wszelkie zmiany elementem biologicznym. Szczególnie reagują na przekształcenia 

morfologiczne koryta. Przegradzanie koryta lub prowadzenie bajpasu może spowodować u ryb stan 

zaniepokojenia i zaprzestanie żerowania w dotychczasowych miejscach. Ze względu na lokalny charakter 

robót, najprawdopodobniej ryby będą wykorzystywać siedliska nieobjęte budową.  

Negatywny wpływ podczas fazy budowy będzie ograniczony do czasu prowadzenia robót. Jest on możliwy do 

naprawienia siłami natury w ciągu 1-2 sezonów od zakończenia robót, w miarę ustabilizowania się warunków 

biologicznych w korycie rzeki. Ponieważ gatunki ryb chronionych (piskorz Misgurnus fossilis, śliz Barbatula 

barbatula, koza Cobitis taenia), zostały stwierdzone podczas inwentaryzacji w rzekach przekraczanych 

metodą bezwykopową tj. Zgłowiączce i Lubieńce, nie przewiduje się aby wykonywane prace miały wpływ na 

skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny.  

W przypadku prac metodą przewiertu pod korytem rzeki, brak jest ingerencji w świat roślinny i zwierzęcy rzeki. 

Potencjalnie może wystąpić zaniepokojenie ryb i innych zwierzat wodnych (np. bezkręgowce) w wyniku drgań 

i hałasu, jednak będzie to oddziaływanie krótkotrwałe. 

Ze względu na pracę sprzętu budowlanego i organizację placu budowy w miejscach „wejścia i wyjścia” 

gazociągu, ingerencja będzie miała miejsce w dolinach rzek (szerokość pasa montażowego wynosi ok. 30-

40m.). 

Nastąpi tymczasowe i lokalne tj. ograniczone do czasu i miejsca budowy, pogorszenie warunków 

siedliskowych w dolinie rzek, w miejscu organizacji placu budowy. Oddziaływanie to będzie miało charakter 

krótkotrwały, po zakończeniu prac budowlanych, ekosystemy te odbudują się na drodze sukcesji naturalnej 

w przeciągu 1-2 sezonów.  

Oddziaływanie inwestycji na elementy hydromorfologiczne  

Prace związane z wykonaniem wykopu otwartego oraz prace związane z umacnianiem skarp rzek krótkotrwale 

wpłyną na elementy hydromorfologiczne tj.: ilość i dynamikę przepływu wód, połączenie z częściami wód 

podziemnych, wielkość i dynamikę przepływu wody w ciekach, ciągłość rzeki, warunki morfologiczne. Będzie 

to wpływ lokalny i ograniczony w czasie.  

W przypadku prowadzenia prac  metodą wykopu otwartego, nastąpi krótkotrwałe przerwanie ciągłości 

morfologicznej przekraczanego cieku, spowodowane koniecznością prowadzenia prac ziemnych w suchym 

korycie. W tym celu wykonany zostanie przerzut wody, tj. wykonanie grodzi powyżej przekroczenia i 

przerzucenie zbierającej się wody poniżej przekroczenia lub wykonanie bypassu. W zależności od ilości 

napływającej wody przerzut odbywa się za pomocą pomp, których króciec ssawny powinien być wyposażony 

w kosz i przewody ułożone wzdłuż cieku. Wykonanie bajpasu będzie wymagało ingerencji w dolinie rzeki, 

zapewni ciągły przepływ wody w rzece.  

Krótkotrwałe wygrodzenie rzek pod ułożenie gazociągu, nie powinno skutkować przerwaniem/zmniejszeniem 

połączenia z częściami wód podziemnych. Prawie wszystkie analizowane JCWP charakteryzuje dobra 

łączność hydrauliczna z wodami podziemnymi. Wynika to z braku izolacji czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego, swobodnego charakteru zwierciadła wód podziemnych i niewielkich spadków hydraulicznych. 
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Poziomy wodonośne są w bezpośredniej więzi z wodami powierzchniowymi. Utrata więzi pomiędzy wodami 

powierzchniowymi a podziemnymi może wystąpić krótkotrwale, odcinkami, przy wykonywaniu prac 

odwodnieniowych wykopów. Ze względu na lokalną skalę przedsięwzięcia, działania te, docelowo nie będą 

skutkować utratą połaczenia z częściami wód podziemnych.   

Inna sytuacja jest na Wysoczyźnie Kłodawskiej, przez którą przepływa rzeka Skrwa Lewa, która na odcinku 

inwestycji rozgałęzia się na dwa koryta, z czego jedno z koryt jest wyschnięte.. Poziomy wodonośne są tam 

izolowane od powierzchni terenu kilkunastometrową warstwą glin zwałowych, zwierciadło wody ma charakter 

napięty, wody podziemne nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami powierzchniowymi.  

Przekroczenie cieku metodą wykopu otwartego, nie będzie miało wpływu na ciągłość JCWP. Będą to działania 

krótkoterminowe, a, zapewnią Właściwie dobrane działania minimalizujące pozwolą na  zachowanie ciągłości 

morfologicznej rzek w czasie prowadzenia robót. Wpływ na głębokość rzek, zmienność szerokości, strukturę i 

skład podłoża rzek, struktura strefy nadbrzeżnej będzie umiarkowany i lokalny, ograniczony do kilkumetrowego 

odcinka przekraczanych JCWP, których długości wynoszą od kliku do kilkudziesięciu kilometrów.  

W fazie budowy, na odcinku wykonywania robót w obrębie cieków tj. ok. 12 - 20m , zmieni się struktura strefy 

nadbrzeżnej - usunięcie roślinności wodnej, oraz struktura dna. Wpłynie to lokalnie na zmniejszenie 

zróżnicowania struktury i podłoża brzegów i dna koryta cieku. Może wpłynąć na niewielkie zwiększenie 

dynamiki przepływów. Krótkotrwałe przerwanie ciągłości morfologicznej, poprzez wygrodzenie rzeki w celu 

położenia gazociągu lub umocnienia dna i skarp, spowoduje krótkotrwałe zakłócenie ciągłości rzeki.  Będzie 

to działanie krótkoterminowe, odwracalne, które nie będzie skutkować obniżeniem oceny tego elementu dla 

jcwp.  

Pozytywnym aspektem realizacji przedsięwzięcia będzie umocnienie koryta w sposób jak najbardziej 

odpowiadający istniejącej formie środowiskowej cieku. 

W przypadku rzek przekraczanych metodą bezwykopową nie przewiduje się ingerencji w koryto rzeki, jak 

również usuwania drzew i krzewów z rejonu koryta i doliny rzeki. Ewentualny wpływ na ilość przepływu wody 

będzie miał zrzut wody z prób hydraulicznych oraz wód z ewentualnego  odwodnienia. Wpływ ten będzie 

lokalny i ograniczony w czasie, nieznaczący w skali jcwp.  

Oddziaływanie inwestycji na elementy chemiczne i fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne. 

Planowane ułożenie gazociągu metodą wykopu otwartego może potencjalnie oddziaływać na elementy 

fizykochemiczne i chemiczne jakości wód powierzchniowych w obrębie poszczególnych JCWP. Będzie to 

oddziaływanie krótkoterminowe, lokalne, wynikające z bezpośredniej ingerencji w dno koryta, lokalnego 

naruszenia struktury osadów dennych w obrębie wykopu i naruszenia struktury brzegowej. Ponieważ prace 

prowadzone będą w „wygrodzonym” korycie, które po ich wykonaniu zostanie umocnione i przywrócone, 

w miarę możliwości do stanu sprzed budowy, wpływ na te elementy będzie lokalny i krótkoterminowy. Zmiana 

struktury dna i brzegów, spowoduje lokalne zmętnienie wody oraz zmianę warunków natlenienia. Może to 

wpłynąć na okresowe pogorszenie takich paramentów jak zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony oraz pozostałe 

wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne. Będzie to wpływ lokalny, 

nieznaczący w skali zidentyfikowanych JCWP. 

Możliwe jest wystąpienie lokalnych zmian w miejscach gdzie będzie prowadzona wycinka roślinności 

przybrzeżnej, drzew i krzewów. Rzeki w tych miejscach, w strefach nadbrzeżnych zostaną pozbawione 

ocienionych fragmentów. Biorąc pod uwagę miejscowy charakter wycinki, nie będzie to miało wpływu na 

zmianę warunków termicznych i natlenienia. 

Istotnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych, a także podziemnych (szczególnie w rejonach, gdzie 

występuje ścisła korelacja wód powierzchniowych i poziomów czwartorzędowych wód podziemnych 

i występuje zjawisko infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenów do wód podziemnych), jest 
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zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi spowodowane awaryjnym 

wyciekiem paliw pędnych z silników maszyn budowlanych lub środków transportu poruszających się w strefie 

transportowo – montażowej. W związku z powyższym niezbędne jest zachowanie reżimu na placu budowy.  

Wpływ w skali zidentyfikowanych JCWP można określić, jako lokalny, umiarkowany, nie znaczący dla 

zidentyfikowanych JCWP. 

7.3.6.2.3 Podsumowanie  

Inwestycja została oceniona, jako nie wpływająca negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych RDW, tj. 

dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód lub nie pogarszająca stanu/potencjału ekologicznego wód. 

O wyniku oceny zadecydował umiarkowany, lokalny  wpływ czynników oddziaływania na elementy oceny 

jakości wód, który nie będzie negatywnie wpływało na żaden z parametrów jakości wód powierzchniowych, 

w sposób powodujący zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych. 

Przeanalizowano wpływ na:  

• elementy biologiczne: skład i liczebność fitoplanktonu, skład i liczebność innej flory wodnej (makrofity 

i fitobentos), skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych, skład, liczebność i struktura wiekowa 

ichtiofauny), 

• elementy hydromorfologiczne (reżim hydrologiczny, warunki morfologiczne, ciągłość), 

• elementy fizykochemiczne (warunki ogólne, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego). 

Zmiany charakterystyki fizycznej części wód, czyli przekształcenia morfologii koryta i powiązane z nimi zmiany 

parametrów fizykochemicznych będą skutkowały pogorszeniem warunków siedliskowych koryt cieków i strefy 

brzegowej. Negatywne oddziaływanie na elementy fizykochemiczne (zmętnienie wody, pogorszenie się 

warunków tlenowych) będzie miało charakter chwilowy i lokalny.  

W odniesieniu do wszystkich JCWP przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu wód 

w dłuższym horyzoncie czasowym z uwagi na: 

• brak trwałego wpływu na dynamikę przepływu wód,  

• brak zmiany morfologii cieków  - głębokości i szerokości koryta, struktury i składu podłoża, 

• brak wpływu na ciągłość cieku, 

• brak trwałych zmian parametrów fizykochemicznych. 

Ewentualne zmiany morfologii cieków – głębokości i szerokości koryta, struktury i składu podłoża, będą 

ograniczone do -kilkudziesięciu metrów w obrebie koryta cieku, co na ogół stanowi ułamek procenta 

w stosunku do długości analizowanych JCWP. Zakładając, że po ułożeniu gazociągu, po umocnieniu dna i 

skarp  koryta rzek, zostaną one przywrócone w miarę możliwości do stanu sprzed prowadzenia prac.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę przedsięwzięcia, ograniczoną przestrzennie do pasa robót, efekty 

realizacji przedsięwzięcia powodować będą jedynie lokalne oraz krótkoterminowe zmiany warunków 

fizykochemicznych, co wyklucza praktycznie wpływ na osiągnięcie celów RDW w innych, sąsiednich JCWP. 

Również w zakresie czynników biologicznych i hydromorfologicznych brak jest oddziaływania, które 

w jakikolwiek sposób uniemożliwiałyby osiągnięcie celów środowiskowych w innych jednolitych częściach 

wód. 

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na JCWP również na etapie jej eksploatacji. Ułożenie 

gazociągu pod dnem cieków, na głębokości kilku metrów (w zależności od indywidualnych uzgodnień 

z administratorem) umożliwi bowiem zachowanie obecnych warunków. m.in. nie zakłóci ciągłości 

morfologicznej rzek, co istotne jest zwłaszcza w przypadku rzek wrażliwych na zmiany w kontekście 

ichtiofaunistycznym, nie wpłynie na jakość wód oraz warunki bytowania zwierząt. Tym samym funkcjonowanie 

gazociągu nie będzie pogarszać obecnego stanu JWCP oraz ograniczać możliwości osiągnięcia celów 

środowiskowych. 
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7.3.6.3 Działania minimalizujące wpływ na JCWP 

Mając na uwadze charakter inwestycji oraz wyniki analizy wpływu jej realizacji na JCWP, wskazano 

dedykowane działania minimalizujące i ograniczające oddziaływanie inwestycji na cele środowiskowe RDW.   

W fazie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać zasad ogólnie obowiązujących 

przy tego typu pracach, mających na celu ochronę środowiska wodnego, tj.: 

• prace ziemne i budowlane prowadzić przez pojazdy sprawne technicznie, 

• ewentualne odwodnienia budowy powinny być prowadzone krótkimi odcinkami, przy zastosowaniu metod 

ograniczających ilości odpompowywanej wody i czas jego prowadzenia, 

• woda z odwadniania np. wykopów przy budowie gazociągu powinna być oczyszczana w osadnikach przed 

odprowadzeniem do wód powierzchniowych,  

• odprowadzać wody z odwodnienia oraz prób hydraulicznych w sposób wykluczający możliwość 

powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna, ewentualnego zmętnienia, np. zabezpieczenie skarp 

i dna np. płytami betonowymi, czy wykoszenie i odmulenie dna przed rozpoczęciem prac. Również 

ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę do odbiorników pod kątem 45o , wykorzystanie wielu 

wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu od brzegów cieku, zastosowanie metody natryskowej 

(rozdeszczowanie) znacznie zmniejszy agresywność mechaniczną strumienia, co z kolei ograniczy erozję 

powodowaną strumieniem odprowadzanej wody; 

• do umocnienia dna i brzegów cieków przekraczanych metodą wykopu otwartego, zaleca się zastosować 

materiały naturalne, jak np. kamień, drewno, żwir itp.. Po ułożeniu gazociągu i zasypaniu wykopu, cieki 

zostaną odbudowane i ubezpieczone na długości L= ok. 20m8 (po ok. 10m od osi gazociągu w obie strony 

lub więcej jeśli będzie taka potrzeba). Stopy skarp cieków zostaną ubezpieczone opaską z kiszki 

faszynowej, skarpy cieków zostaną ubezpieczone biowłókniną z wszytymi nasionami traw. Wzdłuż 

górnych krawędzi skarp, po obu stronach cieków zostanie wykonana ławeczka o szerokości 0,50÷1,0m, 

na długości ubezpieczenia faszynowego. Początek i koniec ubezpieczenia winny być należycie związane 

ze skarpą przez wpuszczenie kiszek w skarpę i dokładnie zabezpieczone przed wymyciem. Szczegółowy 

sposób i zakres odbudowy cieków będzie uzgodniony z Zarządcami cieków na dalszych etapach projektu. 

• zaleca się prowadzenie prac w okresie niskich stanów wód,  

• w przypadku uszkodzenia skarp cieków w trakcie prowadzenia prac, należy je doprowadzić do stanu 

poprzedniego, przy odbudowie koryta cieków należy zwrócić uwagę na zachowanie warunków 

hydraulicznych koryta,  

• roboty ziemne w pobliżu rzek prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód, teren robót 

uporządkować po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,  

• umocnienie koryt rowów melioracyjnych przewiduje się za pomocą płyt YOMB, na długości 5 m powyżej 

i poniżej osi gazociągu. 

Ze względu na brak zidentyfikowanych gatunków ryb i minogów objętych ochroną, nie proponowano 

dedykowanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na ichtiofaunę. 

7.3.6.4 Wnioski 

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że budowa i eksploatacja planowanego gazociągu, nie będzię 

skutkować pogorszeniem klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód, co wykazała 

ocena wpływu na elementy biologiczne, morfologiczne i fizykochemiczne JCWP, przeprowadzona zgodne 

                                                      

8 wartość ok. 20 m wynika z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji tego typu inwestycji 
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z załącznikiem V Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów 

środowiskowych JCWP, co wynika z : 

• niewielkiej skali przedsięwzięcia i zakresu prac w odniesieniu do poszczególnych JCWP;  

• oddziaływania prowadzonych prac pod względem hydromorfologicznym, które należy uznać za punktowe 

i umiarkowanie znaczące w skali poszczególnych JCWP;  

• oddziaływanie na elementy biologiczne, które należy uznać za punktowe i umiarkowanie znaczące w skali 

JCWP, 

• oddziaływanie na elementy fizykochemiczne, które należy uznać za punktowe i nieznaczące w skali 

JCWP. 

Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się również możliwości wpływu na cele ochrony 

wyznaczonych wód/obszarów chronionych. 

Warunkiem będzie wdrożenie dedykowanych środków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na 

jednolite części wód powierzchniowych. 

 

7.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej 

7.4.1 Etap realizacji 

Realizacja przedsięwzięcia (prowadzenie prac budowlanych) nie będzie wywierać wpływu na środowisko 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Zaplecza techniczne budowy gazociągu zaopatrywane będą w wodę pitną oraz do celów socjalno-bytowych 

(sanitarnych) z istniejących źródeł, takich jak: istniejąca sieć wodociągowa lub zakup od okolicznych 

gospodarstw. Woda będzie dostarczana na teren zapleczy technicznych w opakowaniach jednostkowych oraz 

beczkowozami. Zużycie wody szacuje się na ok. 1- 10 m3/d.  

Zaplecza budowy będą wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne (np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty 

kontenerowe) ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy. Ilość 

powstających ścieków będzie równa ilości wykorzystywanej wody i szacuje się ją na ok. 1- 10 m3/d. 

W przypadku głównych zapleczy budowy mogą one zostać podłączone tymczasowo (w zależności od 

lokalnych uwarunkowań infrastrukturalnych) do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą tymczasowych 

przyłączy. 

Nie przewiduje się stosowania żadnych urządzeń i systemów ujmujących i zagospodarowujących wody 

opadowe z terenu inwestycji na etapie realizacji prac. Należy jednak szczególnie zadbać o utrzymywanie 

urządzeń technicznych, pojazdów i maszyn, a także miejsc przechowywania substancji chemicznych 

w należytym stanie, w celu uniknięcia możliwości zmywania zanieczyszczeń wodami opadowymi i wnikania 

ich do gruntu, a pośrednio do występujących w niewielkiej odległości od terenu prac rzek, kanałów i rowów 

melioracyjnych. 

Zagadnienia związane z poborem wody do celów technologicznych (płuczka wiertnicza, próby ciśnieniowe) 

oraz zrzutu wód po wykorzystaniu zostały omówione w rozdziale 7.3.1.5. i 7.3.1.7. 

Prace związane z budową poszczególnych obiektów niezbędnych do funkcjonowania gazociągu (prace 

ziemne, montażowe, budowlane) przebiegały będą równolegle do prac nad częścią liniową i podobnie jak w jej 

przypadku nie będą wywierać wpływu na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Organizacja 

robót oraz zastosowane rozwiązania związane z zaopatrzeniem w wodę oraz utylizacją ścieków będą 

analogiczne.  
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7.4.2 Etap eksploatacji 

Ze względu na praktycznie bezobsługowy system, eksploatacja gazociągu zarówno na odcinkach liniowych, 

jak i na obiektach technologicznych, nie będzie źródłem żadnego rodzaju ścieków.  

Niewielkie ilości wody zanieczyszczonej węglowodorami w postaci emulsji olejowo-wodnej oraz produkty 

korozji usuwane z gazociągu (zbierane do zbiorników kondensatu zlokalizowanych na obiektach 

technologicznych) powstające w wyniku operacji technologicznych na etapie normalnej eksploatacji 

gazociągu, tj. podczas operacji „tłokowania” gazociągu nie będące ściekiem technologicznym zaliczone 

zostały do odpadów i jako takie opisane w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami (por. rozdz. 7.5).  

Powstające na terenie obiektów nieliniowych (ZZU) wody opadowe (czyste) nieujęte w system kanalizacyjny, 

odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi. 

7.4.3 Etap likwidacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przypadku 

ewentualnej likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji, jednak znacznie mniejsze. Woda 

będzie dostarczana na teren zapleczy technicznych w opakowaniach jednostkowych oraz beczkowozami. 

Ilość powstających ścieków sanitarnych będzie równa ilości wykorzystywanej wody i szacuje się ją na ok. 1 - 

2 m3/d. 

W przypadku likwidacji analizowanego gazociągu wykonywanej w sposób znany obecnie, tj.: 

• demontaż jego części naziemnej, w tym naziemnych obiektów kubaturowych oraz pozostawienie 

wszystkich elementów sieci podziemnej; 

• demontaż elementów sieci podziemnej (rurociągów) odbywa się tylko w przypadku budowy na tych 

odcinkach innej instalacji podziemnej lub naziemnej; 

• wypełnienie piaskiem z wodą pozostawionych w ziemi części inwestycji; 

nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na gospodarkę wodno – ściekową. Na tym etapie należy 

zastosować podobne środki zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-

wodnego substancjami chemicznymi, związanym z pracami budowlanymi i działalnością maszyn i urządzeń. 

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami. 

7.5 Oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji odpadów 

W niniejszym rozdziale omówiono oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie 

gospodarowania odpadami. W ramach analizy zidentyfikowano źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów, 

sposób ich tymczasowego magazynowania i usuwania z terenu projektowanych prac i obiektów. Podano także 

warunki, jakie należy spełnić, aby projektowana inwestycja uznana została za niezagrażającą środowisku w 

aspekcie gospodarki odpadami dla etapów realizacji, eksplaoatcji oraz likwidacji. 

7.5.1 Etap realizacji 

7.5.1.1 Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady niebezpieczne i inne niż 

niebezpieczne, związane z: 

• pracami ziemnymi (grunt w postaci gleb i gruntów rodzimych oraz refulat z cieków pokonywanych metodą 

wykopu otwartego); 
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• robotami budowlanymi (odpadowa płuczka wiertnicza i urobek z realizacji przewiertów, fragmenty 

elementów konstrukcyjnych w postaci odpadów betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, złomu 

metalicznego, fragmentów kabli, materiałów izolacyjnych i in.; odpady spawalnicze i zużyte elektrody, 

odpady z mechanicznej obróbki spawów); 

• wykorzystywaniem materiałów w opakowaniach (odpady opakowaniowe); 

• zaspokajaniem potrzeb bytowych zatrudnionych na budowie osób (odpady o charakterze komunalnym). 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923), powstające na tym etapie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

zaliczane będą do grup: 

• 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 

ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – farby, lakiery, kleje i szczeliwa; 

• 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych 

–  odpady spawalnicze i zużyte elektrody; 

• 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 

nieujęte w innych grupach – opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna i z metali 

oraz sorbenty, materiały filtracyjne, odzież ochronna, szmaty itp.; 

• 16 – odpady nieujęte w innych grupach (odpadowa płuczka wiertnicza); 

• 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – odpady betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, 

fragmenty niewykorzystanych kabli, materiałów izolacyjnych itd., a także urobek z wiercenia; 

• 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 

Do głównych miejsc powstawania ww. odpadów należeć będą: 

• plac budowy obejmujący cały teren wzdłuż budowanego rurociągu, w tym tereny związane 

zwykonywaniem technologii bezwykopowych – tj. place maszynowe, montażowe i miejsca montażu 

rurociągu przed wciągnięciem do przewiertu, jak również tereny związane z wykonywaniem przekroczeń 

kolizji z wykorzystaniem innych metod bezwykopowych, 

• zaplecza socjalne i techniczne placu budowy. 

Tabela 7.5 Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie prac budowlano-montażowych  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadu  

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,02 Mg  

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 0,03 Mg  

08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

0,02 Mg  

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 0,03 Mg  

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 1,1 Mg  

12 01 13 Odpady spawalnicze - zużyte elektrody, żużel 0,7 Mg  

12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 – 
zużyte ścierniwo 

0,4 Mg  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1 Mg  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,8 Mg  

15 01 03 Opakowania z drewna 2,2 Mg  

15 01 04 Opakowania z metali 2,8 Mg  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

0,3 Mg  

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe niujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np.,szmaty, ścierki) i 

0,4 Mg  
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilość odpadu  

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,6 Mg  

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 10 - 30 m3**) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 2,2 Mg  

17 01 07 
Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

kilka Mg  

17 02 02 Szkło 3,8 Mg  

17 02 03 Tworzywa sztuczne 2,6 Mg  

17 04 05 Odpady żelaza i stali 1,9 Mg  

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,9 Mg  

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 
03 

45 500 m3 

   

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03 

0,01 Mg 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 
03 

1,1 Mg  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2,8 Mg  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 
gromadzenia nieczystości – zawartość szamb z zapleczy 
technicznych 

ok. 1500 m3 

*) –  odpady niebezpieczne 
**) – ilość odpadów uzależniona od długości przekroczeń metodami bezwykopowymi 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zakłada się, ze powstanie najwięcej odpadów w skali wszystkich etapów 

funkcjonawania przedmiotowego zadania. 

Dokładne oszacowanie ilości poszczególnych rodzajów odpadów możliwe będzie do określenia dopiero na 

etapie projektów wykonawczych. Na chwilę obecną można stwierdzić, iż zdecydowaną większość wszystkich 

wytwarzanych na tym etapie odpadów stanowić będą odpady z grupy 17. 

Podczas robót ziemnych związanych głównie z realizacją części liniowej rurociągu w wykopie otwartym 

przewiduje się powstawanie znacznych ilości mas ziemnych (oznaczonych kodem 17 05 04), w skład których 

wchodzić będągrunty z wykopów otwartych w postaci m.in. piasków, żwirów, glin, iłów, pyłów. 

7.5.1.2 Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 

zasadą prawidłowej gospodarki odpadami jest jej prowadzenie w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. W szczególności gospodarka odpadami nie może powodować zagrożenia dla wody, 

powietrza, gleby, roślin i zwierząt; powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; wywoływać niekorzystnych 

skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

Przyjęta w ustawie hierarchia sposobów postępowania z odpadami w pierwszej kolejności wskazuje na 

zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling (lub inne 

procesy odzysku), a na końcu – unieszkodliwienie odpadów. 

Aby spełnić powyższe wymagania zakłada się, że wszystkie powstające na tym etapie odpady (niebezpieczne 

i inne niż niebezpieczne) będą selektywnie zbierane i właściwie magazynowane (w wyznaczonych miejscach 

uniemożliwiających przedostanie się odpadów do środowiska naturalnego oraz niezagrażający zdrowiu i życiu 

sposób).  
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Następnie magazynowane odpady przekazywane będą odbiorcom - jednostkom posiadającym stosowne 

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym na transport poszczególnych rodzajów odpadów. 

Wykonawca robót ziemnych będzie zobowiązany do takiego prowadzenia prac, aby w maksymalny sposób 

ograniczyć ilość powstających odpadów. Wykonawca robót odpowiada za wszystkie powstałe poczas 

budowlano montażowych materiały uznane za odpad. W trakcie budowy prowadzona będzie racjonalna 

gospodarka materiałowa - prace prowadzone będą z należytą dbałością, pozwalającą na eliminację 

ewentualnych uszkodzeń instalowanych elementów (np. rur, kabli itp.). 

Nie przewiduje się wykorzystywania do prac budowlanych, czy niwelacji w obrębie terenu inwestycji 

odpadowych mas ziemnych lub innych odpadów przywożonych spoza terenu przedsięwzięcia. 

7.5.1.2.1 Sposób postępowania z masami ziemnymi 

W trakcie prac budowlanych wydobyte i przemieszczone zostaną masy ziemne w ilości ok. 300 000 m3. 

Jedynie część z nich, ok. 45 000 m3, będzie stanowiła odpad, ponieważ grunty rodzime zostaną wykorzystane 

w zdecydowanej większości do zasypania wykopów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.). Art. 2 pkt 3 mówi przepisów ustawy nie 

stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych 

w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych 

w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Wobec powyższego gleby i grunty, w przypadku 

nie stwierdzenia zanieczyszczeń będą w całości wykorzystywane do zasypania wykopu i rekultywacji terenu 

na placu budowy.  

Niewykorzystane masy ziemne zostaną wywiezione poza teren prowadzonych robót budowlanych 

(przekazana uprawnionym firmom). Jako takie stanowić będzie odpad o kodzie 17 05 04, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 

poz.1923), zaliczanych do grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), podgrupa 17 05 - Gleba 

i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania).  

Będą to utwory zalegające obecnie na terenie planowanych prac, wśród których będą się znajdowały głównie 

utwory piaszczyste (głownie piaski lekkie i mocne, piaski słabogliniaste oraz piaski luźne) oraz w niewielkiej 

ilości gliny lekkie. 

Tylko w niewielkim ułamku procenta będą to utwory wierzchniej warstwy (do głębokości ok. 0,2 m poniżej 

powierzchni terenu), zawierającej części organiczne, ponieważ zakładane jest jej całkowite wykorzystanie na 

terenie.  

Masy ziemi, wytworzone podczas robót ziemnych będą zagospodarowane zgodnie z następującymi zasadami: 

• Poszczególne rodzaje gruntów zostaną zdjęte w sposób selektywny umożliwiający ich wykorzystanie. 

• Przypowierzchniowa warstwa humusu, zostanie zdjęta i zdeponowana w wyznaczonym miejscu, 

określonym w projekcie organizacji placu budowy, bądź zdeponowana wzdłuż wykopu w sposób 

uniemożliwiający zmieszanie z gruntami pochodzącymi z głębszych partii wykopów. Zostanie ona 

wykorzystana po zakończeniu prac budowlanych do przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. Taki sposób postępowania dotyczył będzie również ściółki leśnej i darni, w szczególności zdjętej 

z terenów cennych przyrodniczo. 

• Pozostałe grunty z wykopów będą tymczasowo magazynowane „na odkład” wzdłuż wykonywanych 

wykopów w niewielkiej odległości od ich krawędzi. Po zakończeniu prac zostaną w całości 

zagospodarowane tj. posłużą do zasypania gazociągu i ewentualnych mikroniwelacji w pasie 

montażowym – przeprowadzenia rekultywacji. Przewiduje się, że w trakcie realizacji prac 



 

142 

zagospodarowanych będzie 100% gruntów powstałych podczas robót ziemnych (wykopów). W związku 

z tym emisja odpadów w postaci mas ziemnych nie przekroczy granic terenu inwestycji.  

Część mas ziemnych w stosunku, do których nie będzie możliwe tymczasowe magazynowanie wzdłuż 

wykopów (np. z powodów organizacji robót, obecności istniejących instalacji, ciągów komunikacyjnych, 

względów bezpieczeństwa powszechnego etc.) będzie okresowo magazynowana w odrębnym miejscu.  

Dotychczasowe rozpoznanie (analiza materiałów archiwalnych) nie daje podstaw do stwierdzenia 

występowania gruntów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi w rejonie planowanych prac. 

Prowadzenie prac ziemnych będzie odbywać się jednak pod stałym nadzorem, w celu bieżącego 

rozpoznawania stanu czystości gruntu w wykopie. W razie stwierdzenia występowania gruntu 

zanieczyszczonego (odpad o kodzie 17 05 03*) - powstałego np. wskutek awarii sprzętu budowlanego, 

wykonawca robót będzie zobowiązany odpowiednio go zagospodarować. Najbardziej prawdopodobnym 

będzie remediacja gruntów, polegająca na ich usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia poza terenem 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Grunty zanieczyszczone zostaną zebrane 

selektywnie i złożone w wyznaczonym miejscu o zabezpieczonym, nieprzepuszczalnym podłożu, a następnie 

przekazane uprawnionemu podmiotowi w celu unieszkodliwienia. Ilość gruntów zanieczyszczonych nie jest 

możliwa do określenia, przyjmuje się, że będą to ilości nieprzekraczające 1 Mg. 

7.5.1.2.2 Odpady refulatu i płuczki  

W trakcie pokonywania cieków metodą wykopu otwartego powstaną niewielkie ilości refulatu (urobek 

pochodzący z dna cieków, który nie zostanie użyty do zasypania rurociągu [nadmiar]). Będą to odpady  również 

zaliczane do  grupy 17, podgrupy 17 05 - Gleba i ziemia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923) - 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 

W przypadku przejść z wykorzystaniem metod bezwykopowych oprócz wymienionych wyżej odpadów 

powstawać będą dodatkowo: 

• odpady płuczki wiertniczej  

• urobek z wiercenia. 

Wykorzystywana w trakcie wierceń płuczka wiertnicza będzie poddawana odzyskowi (obieg zamknięty 

płuczki). Efektem ww. technologii będzie znaczące ograniczenie ilości wykorzystywanej wody, materiałów 

płuczkowych, a przede wszystkim ilości odpadów w postaci zużytej płuczki wiertniczej. Płuczka wiertnicza po 

zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku zostanie przekazana uprawnionej firmie do unieszkodliwiania. 

7.5.1.2.3 Sposób postępowania z pozostałymi odpadami 

Pozostałe odpady, powstałe podczas prac realizacyjnych, będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych 

do tego miejscach (oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich). 

W osobnych, szczelnych pojemnikach będą magazynowane odpady niebezpieczne m. in. odpady farb 

i lakierów (kod 08 01 11*), kleje i szczeliwa (08 04 09*), zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne. Wszystkie osadzone w osadnikach cząstki stałe pochodzące z podczyszczania 

wód z odwodnienia zostaną po zakończeniu prac wykorzystane na terenie inwestycji - rozplantowane po 

powierzchni terenu. Zawartość osadników z podczyszczania wód z odwodnienia w przypadku ich 

wykorzystania na terenie inwestycji nie będzie stanowiła odpadu.  

Płuczka wiertnicza po zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku zostanie odebrana przez uprawnioną 

firmę i wywieziona do unieszkodliwienia. 
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Odpady inne niż niebezpieczne tj. odpady opakowaniowe z grupy 15 oraz inne odpady powstające na terenie 

budowy, z grup 08, 12, 17 będą gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach, a w przypadku odpadów 

masowych, takich jak 17 01 07 będą gromadzone na placu budowy, bądź na terenie zaplecza i na bieżąco 

przekazywane do powtórnego wykorzystania lub usuwane z terenu budowy przez uprawnionych odbiorców 

w celu odzysku lub unieszkodliwienia. 

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie budowy powinny być zbierane selektywnie, w tym odpady 

komunalne powstające w rejonie zaplecza socjalnego. W tym celu, w rejonie zaplecza socjalnego, zostaną 

ustawione odpowiednie pojemniki.  

Odpady komunalne w postaci stałej będą tymczasowo gromadzone w specjalnie do tego celu 

przystosowanych kontenerach, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie 

w celu dalszego zagospodarowania. Odpady komunalne w postaci płynnej pochodzące z przenośnych toalet 

oraz z pryszniców będą zabierane z miejsca budowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się ich obsługą. 

Pojemniki/kontenery będą szczelnie zamykane i odporne na składniki odpadów w nich umieszczanych. 

Materiał i konstrukcja pojemników będą uniemożliwiały penetrację wód opadowych i innych czynników 

atmosferycznych. Odpady komunalne będą odbierane przez uprawnione podmioty. 

7.5.1.3 Obowiązki wytwórcy odpadów 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących 

przy gospodarowaniu odpadami. W myśl przepisów ustawy, wykonawca będzie wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku prowadzenia tych robót. Z uwagi na powyższe oraz na fakt, że powstanie odpadów 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne związane będzie z pracami budowlanymi wytwórcami 

odpadów będą firmy, które będą podejmowały tą działalność. Wydzieli on miejsca, a także w razie 

konieczności, zapewni pojemniki/kontenery do magazynowania wytworzonych odpadów, zgodnie 

z wymaganiami przepisów w zakresie gospodarki odpadami, w zależności od rodzaju wytwarzanych odpadów, 

w tym odpadów niebezpiecznych. 

Wykonawca robót budowlanych będzie jednocześnie związany przepisami ww. ustawy o odpadach, 

dotyczącymi okresu magazynowania odpadów w obrębie placu budowy: 

• Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych stosowaniem tych 

procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok. 

• Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady 

przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych 

w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

z późn. zmianami), mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych 

procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Przez niezanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę 

lub ziemię, niezawierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne 

zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ww. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie 

dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadów. 

• Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej 

ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres jednego 

roku, przy czym ww. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych 

posiadaczy odpadów. 
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Do obowiązków wytwórcy odpadów należeć będzie, zgodnie z ww. ustawą, prowadzenie ilościowej 

i jakościowej ewidencji przy wykorzystaniu wzorów dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz. U. z 2019r, poz. 819):  

• karty ewidencji odpadów, 

• karty przekazania odpadów. 

7.5.2 Etap eksploatacji 

7.5.2.1 Źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów 

Eksploatacja części liniowej gazociągu w normalnych warunkach jest technologią praktycznie bezodpadową. 

Jedynie na terenie obiektów technologicznych będą powstawać odpady, głównie z czynności związanych z 

obsługą techniczną (w tym głównie z operacjami technologicznymi – badaniem i czyszczeniem rurociągu), 

bieżącą obsługą i konserwacją odsłoniętych fragmentów rurociągu, pomp, zaworów i innych urządzeń, 

pracami porządkowymi. 

W wyniku funkcjonowania śluz nadawczo – odbiorczych tłoka powstawać mogą niewielkie ilości wody 

zanieczyszczonej węglowodorami w postaci emulsji olejowo-wodnej oraz produkty korozji usuwane 

z gazociągu jako odpad w trakcie tłokowania gazociągu (zbierane do zbiorników kondensatu). 

Szacuje się, że w trakcie konserwacji powłok malarskich elementów naziemnych gazociągu (ZZU) powstawać 

będą niewielkie ilości odpadów o kodach: 

Tabela 7.6  Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie eksploatacji  gazociągu 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Szacunkowa ilość odpadu 

przewidziana do wytworzenia 

05 07 99 

inne nie wymienione odpady: 

- woda zanieczyszczona węglowodorami oraz  nieznacznych 
ilości produktów korozji gazociągu 

0,01 Mg przy jednorazowym 
czyszczeniu (tłokowaniu) 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne  

0,01 Mg/ na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 
0,01 Mg/ na kilka lat (w skali 

całego gazociągu)  

08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

0,01 Mg/ na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 
0,01 Mg/ na kilka lat (w skali 

całego gazociągu)  

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 0,01 Mg na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 – 
zużyte ścierniwo 

0,01 Mg na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  

0,01 Mg na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np.,szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

0,01 Mg na kilka lat (w skali 
całego gazociągu)  

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,02 Mg/rok  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
ok. 1 Mg na kilka lat (w skali 

całego gazociągu)  
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7.5.2.2 Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami 

W myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.701 z 

późn. zm.) wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów. 

niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Wobec tego faktu na Operatorze gazociągu i obiektów 

towarzyszących spoczywać będzie obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, wytwarzanymi 

na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. W przypadku prac serwisowych dotyczyć to będzie również 

wykonawców tych prac. 

Z eksploatacją planowanego odcinka liniowego gazociągu, ZZU, SNO oraz układu  włączeniowego, będzie 

związany niewielki wzrost ilości wytwarzanych obecnie odpadów przez Gaz System S.A. Nie ulegną istotnej 

zmianie rodzaje wytwarzanych obecnie odpadów. Operator gazociągu i obiektów zobowiązany będzie do 

weryfikacji i ewentualnej aktualizacji posiadanej decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, głównie 

w zakresie ilości wytwarzanych odpadów.  

W zakresie magazynowania wytwarzanych odpadów, zaolejone ubrania, tkaniny (czyściwa), wykorzystywane 

przez pracowników Gaz - System S.A. do konserwacji instalacji i urządzeń gromadzone będą w szczelnych 

pojemnikach. Pojemniki te, podobnie jak pojemniki na odpady komunalne będą opróżniane cyklicznie, przez 

podmioty posiadające stosowne zezwolenia. 

W miejscach lokalizacji śluz przewiduje się zbiorniki na kondensat, gdzie gromadzona będzie zanieczyszczona 

węglowodorami woda i nieznaczne ilości produktów korozji gazociągu. Odpad ten odbierany będzie ze 

zbiorników przez uprawnioną firmę i przekazywany do zagospodarowania unieszkodliwienia poza terenem 

inwestycji.  

Znikome ilości odpadów będą emitowane podczas prac konserwacyjnych. Będą to głównie drobne elementy 

metalowe, szmaty, kable, filtry. Zostaną one zagospodarowane przez firmy, które będą się zajmowały pracami 

na podstawie umów serwisowych. 

Aktualnie odbiór odpadów z terenu istniejących na innych gazociągach obiektów technologicznych zapewniają 

specjalistyczne firmy posiadające wymagane przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbioru odpadów. Ponadto OGP Gaz-System S.A. po uprzednim sprawdzeniu wiarygodności 

korzysta również z usług innych podmiotów w zakresie odbioru odpadów, na zasadzie jednostkowych umów. 

7.5.2.3 Obowiązki wytwórcy odpadów 

W ramach obowiązków spoczywających na wytwórcy odpadów będzie on zobowiązany do: 

• prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji przy wykorzystaniu wzorów dokumentów (karty 

ewidencji odpadu, karty przekazania odpadu), określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 

2019 r., poz. 819) – obowiązek ten nie dotyczy odpadów komunalnych,  

• przedstawiania właściwemu Marszałkowi Województwa informacji zawierających wykaz i ilości 

wytworzonych odpadów oraz informacji o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, w okresie 

do końca 15 marca po zakończeniu poprzedniego roku kalendarzowego. 

Opisane powyżej, prawidłowe rozwiązania gospodarki odpadami będą spełniały wymogi formalno-prawne. 

Odbiór wszystkich rodzajów odpadów przez uprawnione i wyspecjalizowane podmioty będzie gwarantował 

zgodne z przepisami ich zagospodarowanie, bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. 
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7.5.3 Etap likwidacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w przypadku ewentualnej likwidacji będzie znacznie mniejsze 

aniżeli na etapie realizacji. 

Obecnie likwidacja starych obiektów typu rurociąg podziemny polega na demontażu jego części naziemnej, 

w tym naziemnych obiektów kubaturowych oraz pozostawieniu wszystkich elementów sieci podziemnej. 

Demontaż elementów sieci podziemnej (rurociągów) odbywa się tylko w przypadku budowy na tych odcinkach 

innej instalacji podziemnej lub naziemnej, bądź na prośbę właścicieli terenu, planującego inwestycję. 

W trakcie ewentualnej likwidacji mogą powstawać odpady z rozbiórki części naziemnej, jak i w niektórych 

przypadkach części podziemnej gazociągu - złom stalowy, materiały izolacyjne, odpady z piłowania stali etc.  

Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów, jakie będą powstawały w wyniku ewentualnej likwidacji inwestycji 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 7.7  Rodzaje i szacunkowe ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie prac liwidacyjnych 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Szacunkowa ilość 

odpadu przewidziana 
do wytworzenia 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub 
inne substancje niebezpieczne  

0,02 Mg  

08 04 09* 
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne 
lub inne substancje niebezpieczne  

0,02 Mg  

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów  1,5 Mg  

12 01 13 Odpady spawalnicze 0,5 Mg  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05 Mg  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,05 Mg 

15 02 03 Tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 0,05 Mg  

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone  

0,15 Mg  

15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe niujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np.,szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

0,05 Mg  

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

0,02 Mg  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 450 Mg  

17 04 05 Odpady żelaza i stali (zdemontowany gazociąg) 200 Mg**  

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,5 Mg  

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,02 Mg  

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2,5 Mg  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości 

ok. 500 m3  

* - odpady niebezpieczne 

** - ilość zależna od długości usuwanego odcinka 

Sposoby postępowania z odpadami powinny być analogiczne jak dla etapu realizacji przedsięwzięcia. 

7.5.4 Wnioski  

Oddziaływanie w zakresie wytwarzania odpadów na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie 

oddziaływaniem stosunkowo krótkoterminowym i przemijającym. Będzie ono miało charakter bezpośredni i 

pośredni. Będzie ograniczone do placu budowy i nie będzie się kumulować z oddziaływaniami o podobnym 

charakterze w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 
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Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji 

odpadów podczas eksploatacji, pod warunkiem dotrzymania obowiązujących zasad i rozwiązań omówionych 

w niniejszym opracowaniu. 

Prawidłowe gospodarowanie odpadami opisane powyżej pozwoli na ochronę środowiska przed emisją 

odpadów, na ograniczenie ich ilości, a organizacja selektywnej zbiórki odpadów pozwoli na ich recykling. 

7.6 Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

7.6.1 Przedmiot i zakres opracowania  

Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 będzie realizowany na terenie województw: kujawsko-

pomorskiego oraz mazowieckiego, na odcinku o długości ok. 54 km. Będzie on przebiegał głównie przez tereny 

niezabudowane, bądź o luźnej, pojedynczej zabudowie mieszkaniowej. Na niektórych odcinkach w jego 

sąsiedztwie wystąpi intensywniejsza zabudowa zamieszkania zbiorowego, zabudowy zagrodowej oraz 

zabudowy jednorodzinnej. 

Inwestycja będzie związana z czasową uciążliwością hałasu głównie w okresie jej budowy. Szacuje się, że 

uciążliwość ta będzie miała miejsce przez okres od kilku dni do kilku tygodni (na odcinek roboczy 

prowadzonych robót budowlanych). Prace pomocnicze i przygotowawcze oraz zdecydowana większość prac 

budowlanych będzie realizowana w okresie dnia. W nocy wykonywane będą jedynie zadania niezbędne 

z punku widzenia technologicznego. 

7.6.2 Opis problemów akustycznych planowanej inwestycji - źródła hałasu i ich 
charakterystyka 

Planowana inwestycja będzie realizowana w różnych warunkach terenowych. Najczęściej będzie to teren 

otwarty, o rolniczym użytkowaniu. Jednak na trasie rurociągu wystąpi również konieczność jego 

poprowadzenia na terenach zalesionych, pod rzekami, drogami czy torami kolejowymi. Zróżnicowany 

charakter realizacji gazociągu będzie wymagał korzystania z różnych technologii jego wykonania. 

Z punktu widzenia akustycznego potencjalny wpływ opisanych wyżej prac, związanych z budową 

i eksploatacją gazociągu relacji Gustorzyn - Leśniewice będzie uzależniony od przyjętego sposobu ich 

realizacji. Najistotniejsze metody budowy rurociągu to: metoda wykopu, realizowanego na otwartej przestrzeni 

i metody bezwykopowe (np. Direct Pipe, mikrotuneling, przeciski, przewierty). Pierwsza z nich ma charakter 

liniowy, polegający na przemieszczaniu się prac i związanych z nimi zagrożeń wzdłuż trasy budowanego 

gazociągu, podczas drugiej prace i zagrożenia akustyczne koncentrują się głównie w dwóch stacjonarnych 

miejscach, na placach maszynowych oraz częściowo na drogach dojazdowych do nich. 

Dodatkowo źródłem hałasu będzie budowa włączenia do węzła Gustorzyn, co będzie czasową uciążliwością 

dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej zlokalizowanej w jej pobliżu. 

7.6.2.1 Etap realizacji 

7.6.2.1.1 Realizacja gazociągu metodą wykopu otwartego 

Budowa gazociągu będzie realizowana przede wszystkim metodą odkrywkową, polegającą na wykonaniu 

wykopu o głębokości minimalnej ok. 2,2 m (lokalnie gazociąg będzie układany głębiej, np. w miejscach 

zdrenowanych lub w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą techniczną). Metoda wykopu realizowana metodą 

potokową charakteryzuje się krótkotrwałym oddziaływaniem hałasu związanym głównie z pracami ziemnymi. 

Pozostałe prace, takie jak: rozładunek rur, spawanie, izolowanie, układanie rur, są mniej hałaśliwe. Szacuje 

się, że na odcinku roboczym o długości ok. 100-200 m pierwszy rodzaj prac będzie wykonywany przez ok. 3-

6 dni. 
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W miarę postępu prac uciążliwość hałasu będzie się przesuwała z obszaru aktualnej realizacji inwestycji na 

tereny dalej położone.  

Zakładany harmonogram prac na odcinku o długości 200 m jest następujący: 

• Roboty ziemne polegają na odhumusowaniu ziemi koparką z łyżką wannową i spycharką oraz wykonaniu 

wykopów koparką z łyżką standardową lub trapezową. Odległość poszczególnych koparek podczas prac 

ziemnych wynosi ok. 100 m. Na odcinku 200 m będą pracowały: 1 koparka i 1 spycharka. 

• Dowóz rur w rejon budowy gazociągu realizowany ciągnikiem kołowym. Ciągnik jednorazowo przewozi 2 

rury o długości ok. 16 m (+/- 0,5 m). Dla wymienionego odcinka liczba przejazdów wyniesie ok. 13. 

• Roboty spawalnicze na zewnątrz wykopu będą realizowane przez 3 spawalnice i 5 szlifierek kątowych 

przesuwających się liniowo co 200 m. Zespawane na zewnątrz rury o długości od 70-100 m będą 

układane w wykonanym uprzednio wykopie przy wykorzystaniu żurawi bocznych. 

• Roboty izolacyjne polegające na piaskowaniu styków rur przed nałożeniem opasek termokurczliwych 

wymagają zastosowania sprężarki. 

• Roboty układkowe polegające na układaniu połączonych rur w wykopie przy użyciu żurawi bocznych 

w liczbie 4 szt. w rozstawie ok. 20 m od siebie. 

• Roboty wstawkowe polegające na łączeniu rur w wykopie co 70 -100 m poprzez spawanie. 

• Zasypka i zahumusowanie wykopu będzie realizowane przez spycharkę i dwie koparki z łyżką wannową.  

Moce akustyczne wykorzystywanych maszyn przy budowie gazociągu zostały przyjęte zgodnie z danymi 

zawartymi w Dyrektywie UE oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). Wielkości dla poszczególnych maszyn podano w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 7.8  Przykładowe poziomy mocy akustycznych źródeł hałasu  

Typ urządzenia 
Zainstalowana 

moc w kW 
Poziom mocy 

akustycznej, LAW w dB 

Koparka 130 107 

Spycharka 140 107 

Agregat spawalniczy 10 97-99 

Szlifierka kątowa 3 92 

Żuraw boczny (układarka do rur) 140 105 

Ciągnik kołowy - 108 

Agregat prądotwórczy (np. ESE 3202, agregat 
sprężarkowy śrubowy) 

53 99 

Wypadkową moc akustyczną podczas realizacji gazociągu metodą odkrywkową na odcinku oszacowano na 

poziomie równoważnym wynoszącym 112 dB. Dla zobrazowania zasięgu hałasu (zgodnie z obowiązującą 

metodyką wykonywania obliczeń) na analizowanym odcinku wytypowano punkty zastępcze o poziomie mocy 

akustycznej A wynoszącej 99 dB. 

7.6.2.1.2 Realizacja gazociągu metodą bezwykopową  

Realizacja przejść rurociągu pod niektórymi rzekami, drogami czy liniami kolejowymi będzie wykonywana przy 

wykorzystaniu technologii bezwykopowych – przewiertów sterowanych np. Direct Pipe czy mikrotuneling. 

Należy podkreślić, iż pod względem akustycznym metody powyższe nie różnią się w istotny sposób między 

sobą. Zasięg hałasu podczas wykonywania prac związanych z przewiertem wynosić będzie ok. 200 - 350 m. 

Ponadto przewiduje się przekroczenia przeszkód terenowych, tj. dróg o nawierzchni asfaltowej, mniejszych 

cieków poprzez zastosowanie metody przecisku. Szacunkowa długość przekroczenia przeszkody tą metodą 
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wynosić będzie ok. 30 m. Źródłem hałasu przy realizacji przecisku jest spężarka. Czas wykonania przecisku, 

tj. pracy sprężarki, szacuje się od 4 do 10 godzin na jedno przekroczenie. Z uwagi na fakt, że oddziaływanie 

na klimat akustyczny przy realizacji przekroczenia przeszkód terenowych metodą przecisku będzie 

oddziaływaniem krótkotrwałym, lokalnym, wykonywanym jedynie w porze dziennej, nie wykonywano analiz 

rozprzestrzeniania się hałasu dla każdego przekroczenia. Zasięg hałasu podczas wykonywania prac 

związanych z przeciskiem wynosić będzie ok. 50 m. 

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia na obecnym etapie prac projektowych przewiduje się 

przekroczenie następujących przeszkód metodą bezwykopową: 

Tabela 7.9 Lokalizacje przeszkód przekraczanych metodą bezwykopową 

Rodzaj skrzyżowania 

Przyblizony km 
początku miejsca 
przeznaczonego 

dla metody 
bezwykopowej 

Przyblizony km 
końca miejsca 

przeznaczonego dla 
metody 

bezwykopowej 

Szacunkowa 
długość 

przejścia [m] 

Droga asfaltowa 1,12 1,17 46 

Rzeka Zgłowiączka 2,34 2,39 46 

Obszar w pobliżu siedlisk przyrodniczych 2,43 2,48 46 

Droga wojewódzka nr 268 3,32 3,42 94 

Droga asfaltowa 4,89 4,92 30 

Droga asfaltowa 5,81 5,84 30 

Autostrada A1 6,01 6,10 94 

Droga asfaltowa 6,20 6,25 46 

Droga asfaltowa 6,65 6,68 30 

Droga krajowa nr 62 7,51 7,59 83 

Droga asfaltowa 7,77 7,80 30 

Droga asfaltowa 8,98 9,01 30 

Las +droga asfaltowa 11,05 11,12 78 

Droga asfaltowa 11,93 11,98 46 

Droga asfaltowa 12,72 13,19 465 

Droga wojewódzka nr 265 14,95 15,01 62 

Park 15,84 15,90 62 

Rzeka Lubieńka 18,34 18,41 72 

Droga asfaltowa 18,56 18,59 30 

Droga asfaltowa 21,49 21,54 46 

Tory kolejowe 22,13 22,19 62 

Droga asfaltowa 22,34 22,37 30 

Droga asfaltowa 22,57 22,60 30 

Droga wojewódzka nr 269 25,05 25,11 62 

Droga asfaltowa 25,98 26,01 30 

Droga krajowa nr 91 27,27 27,32 46 

Droga asfaltowa 27,73 27,77 46 

Droga asfaltowa 29,04 29,09 46 

Droga asfaltowa 29,24 29,27 30 

Droga asfaltowa 30,15 30,19 46 

Droga asfaltowa 30,72 30,75 30 

Droga asfaltowa 31,21 31,24 30 

Droga asfaltowa 32,11 32,18 62 
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Rodzaj skrzyżowania 

Przyblizony km 
początku miejsca 
przeznaczonego 

dla metody 
bezwykopowej 

Przyblizony km 
końca miejsca 

przeznaczonego dla 
metody 

bezwykopowej 

Szacunkowa 
długość 

przejścia [m] 

Droga asfaltowa 32,65 32,70 46 

Droga asfaltowa + obszar w pobliżu siedlisk 
przyrodniczych 

34,86 34,96 94 

Droga asfaltowa 36,52 36,55 30 

Droga asfaltowa 37,52 37,56 46 

Droga asfaltowa 39,29 39,32 30 

Droga asfaltowa 40,25 40,31 62 

Rzeka Patrówka 41,63 41,77 142 

Droga asfaltowa 41,79 41,84 46 

Droga asfaltowa 44,41 44,45 46 

Droga wojewódzka nr 581 48,46 48,51 46 

Droga asfaltowa 49,93 49,96 30 

Obszar w pobliżu siedlisk przyrodniczych 52,11 52,21 94 

Rzeka Skrwa Lewa 52,28 52,32 35 

Tory kolejowe 52,95 53,01 62 

Droga krajowa nr 60 53,35 53,38 30 

Podana lokalizacja i długość przekroczeń określone zostały orientacyjnie i zostaną sprecyzowane na etapie 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

Najdłuższy przewiert o długość ok. 465 m planuje się pod drogą wojewódzką (km ok. 12,72 – 13,19) a także 

pod autostradą A1 o długości ok. 94 m (km ok. 6,01 – 6,10), drogą wojewódzką nr 268 od długości ok. 94 m 

(km ok. 3,32 – 3,42), drogą krajową nr 62 o długości ok. 83 m (km ok. 7,51 – 7,59), lasem i drogą asfaltową 

o długości ok. 78 m (km ok. 11,05 – 11,12), drogą asfaltową i obszarem w pobliżu siedlisk przyrodniczych o 

długości ok. 94 m (km ok. 34,86 – 34,96) oraz pod rzeką Patrówką o długości ok. 142 m (km ok. 41,63 – 

41,77). 

Analizie poddano przewierty zlokalizowane w rejonach najbardziej zabudowanych obiektami chronionymi 

akustycznie. Wyniki analizy przestawiono w rozdziale 7.6.5. Lokalizacje poddanych analizie przeszkód 

przekraczanych metodą bezwykopową oraz orientacyjne długości przewiertów pod przeszkodami przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 7.10 Lokalizacje poddanych analizie przeszkód przekraczanych metodą bezwykopową oraz orientacyjne długości 
przejścia pod  przeszkodami 

Rodzaj skrzyżowania 

Przyblizony km 
początku miejsca 

przeznaczonego dla 
metody 

bezwykopowej 

Przyblizony km końca 
miejsca 

przeznaczonego dla 

metody bezwykopowej 

Szacunkowa 
długość 
przejścia 

[m] 

Droga krajowa nr 62 7,51 7,59 83 

Las + droga asfaltowa 11,05 11,12 78 

Droga asfaltowa  12,72  13,19  465  

Droga asfaltowa 21,49 21,54 46 

Droga wojewódzka nr 269 25,05 25,11 62 

Droga asfaltowa + obszar w pobliżu siedlisk 
przyrodniczych 

34,86 34,96 94 

Droga asfaltowa 36,52 36,55 30 
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Większość hałaśliwych prac będzie realizowana w dwóch ściśle określonych miejscach: na placu 

maszynowym, w punkcie wejścia przewiertu i w rejonie placu maszynowego, w punkcie wyjścia przewiertu.  

Dojazd do placu maszynowego realizowany będzie istniejącymi drogami oraz pasem montażowym. 

Na wymienionych placach będą wykonywane czynności wiertnicze oraz montaż rurociągu do wciągania, 

powodujące znaczący hałas dla otoczenia. 

7.6.2.1.2.1 Park maszynowy 

Większość hałaśliwych prac podczas wykonywania przekroczeń przeszkód terenowych metodami 

przewiertów sterowanych będzie realizowana w ściśle określonym miejscu, tj. na placu maszynowym 

w punkcie wejścia przewiertu. 

Na wymienionym placu będą wykonywane czynności przewiertowe oraz montaż gazociągu do wciągania, 

powodujące znaczący hałas dla otoczenia. Będzie on związany z koniecznością zastosowania zestawu 

maszyn. Zestaw urządzeń składa się z sześciu podstawowych elementów: 

• głowicy wiercącej, 

• stacji siłowników z zespołem zasilającym, 

• systemu smarowania, 

• systemu usuwania urobku, 

• systemu gospodarki płuczką,  

• systemu sterującego. 

W rejonie montażu rury głównym źródłem hałasu będzie spawanie i szlifowanie rur oraz ich transport, a także 

hałas pochodzący od urządzeń zapewniających odbiór i krążenie płuczki. 

7.6.2.1.2.2 Parametry akustyczne sprzętu 

Moce akustyczne maszyn wykorzystywanych przy realizacji przewiertów przedstawiono w poniższej tabeli. Są 

one reprezentatywne dla przedstawienia oddziaływania akustycznego wszystkich analizowanych metod 

bezwykopowych (Direct Pipe, mikrotunel, przewiert, przecisk). Stanowią one przykład rozwiązań i nie różnią 

się zasadniczo od możliwych do zastosowania po wyborze konkretnego wykonawcy prac. 

Tabela 7.11  Przykładowe poziomy mocy akustycznych wykorzystywanych żródeł  

Typ urządzenia 
Poziom mocy akustycznej 

[dB] 

Czas pracy urządzeń 

[ godz.] 

Spycharko - ładowarka ok. 108 2 

Agregat spawalniczy  ok. 97 2 

Szlifierka kątowa ok. 92 0,5 

Żuraw boczny ok. 98 2 

Traktor ok. 100 1 

Sprężarka ok. 99 4 

Agregat prądotwórczy ok. 96 24 

Sita wibracyjne  ok. 85 24 

Pompa ok. 93 24 

Głowica mikrotunelowa praca pod ziemią - brak hałasu   

Urządzenie recyklingu do odzysku płuczki ok. 99 24 

Mieszalnik przygotowania płuczki bentonitowej ok. 89 24 

Źródło: Własne z wykorzystaniem Dyrektywy UE oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 
2202 z późn. zm.) 
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7.6.2.1.3 Budowa włączenia do węzła Gustorzyn  

Budowa włączenia do węzła Gustorzyn będzie związana z realizacją przełączeń na kierunek Wronów oraz 

zabudową bypassu DN700 na kierunek Mogilno, budową zespołu  filtroseparatorów wraz ze śluzą nadawczo-

odbiorczą DN1000 oraz kontenerem AKPiA. Okres realizacji włączenia będzie wynosił kilka miesięcy. 

Prace przygotowawcze, pomocnicze jak również zdecydowana większość prac budowlanych będzie 

realizowana w okresie dnia. Prace takie jak budowa wykopu metodą tradycyjną, spawanie, izolowanie na placu 

budowy, układanie orurowania przesyłowego będą wykonywane w ciągu kilkudziesięciu dni, zasypanie 

nawiezienie humusu w ciągu kolejnych dni. 

Do przeprowadzenia analizy emisji hałasu podczas budowy włączenia do węzła przyjęto założenia jak 

w rozdziale 7.6.2.1.1. czyli dla zobrazowania zasięgu hałasu (zgodnie z obowiązującą metodyką wykonywania 

obliczeń) na analizowanym obszarze wytypowano punkty zastępcze o poziomie mocy akustycznej 

A wynoszącej 99 dB. 

7.6.2.2 Etap eksploatacji  

7.6.2.2.1 Układ włączeniowy, ZZU i SNO 

Eksploatacja gazociągu przesyłowego wraz z układem włączeniowym do węzła Gustorzyn polega na 

okresowych kontrolach, pomiarach i badaniach, przeglądach, konserwacjach oraz systemie nadzoru nad 

gazociągiem. Z punktu widzenia akustycznego powyższe prace eksploatacyjne i kontrolne nie będą 

powodowały istotnego zagrożenia dla środowiska. 

Na terenie węzła Gustorzyn, zlokalizowane będą ciągi wyposażone w zawory regulacyjne dwukierunkowe na 

kierunek Leśniewice oraz Mogilno, służące do regulacji przepływu oraz ciśnienia gazu. Emitowany przez 

urządzenia hałas będzie się kształtował na poziomie 61 dB w odległości 1 m od urządzenia. Będzie to hałas 

ciągły, o stosunkowo niewielkiej dynamice zmian poziomu w funkcji czasu. 

Na terenie projektowanych obiektów technologicznych zainstalowana będzie armatura służąca do opróżniania 

z gazu zarówno odcinków liniowych pomiędzy ZZU, jak i do opróżniania z gazu elementów technologicznych 

(śluz) znajdujących się na obiektach. Na części liniowej analizowanego gazociągu znajdzie się jeden zespół 

zaporowo-upustowy Przydatki. Na ZZU znajdować się będą kolumny upustowe służące do upustu gazu 

z odcinka gazociągu wyłącznie w przypadku zaistnienia awarii. 

Podczas awaryjnego upustu gazu (na terenie ZZU) emitowany jest hałas o poziomie ok. 120 dB w czasie ok. 

5 - 15 min. Analiza widma wskazuje, że podczas wymienionej emisji energia akustyczna tego procesu 

koncentruje się powyżej częstotliwości 500 Hz z dominantą w zakresie 4000 Hz. Ze względu na duży udział 

wysokich częstotliwości należy się liczyć ze znaczącym spadkiem hałasu w funkcji odległości i zmniejszeniem 

jego zasięgu. Najbardziej narażonymi w tym przypadku mogą być pracownicy obsługujący obiekty (ZZU). 

Najbliżej ZZU (ok. 230 m od ZZU) zlokalizowane są budynki w rejonie miejscowości Przydatki Wolskie. 

W związku z krótkotrwałym oddziaływaniem hałasu obiekty te nie wymagają ochrony przed nadmiernym 

hałasem. W trakcie upustów gazu następuje znacząca, ale krótkotrwała emisja hałasu do środowiska. 

7.6.3 Otoczenie projektowanego gazociągu 

Na przeanalizowanej długości ok. 54 km odcinka gazociągu w pasie o szerokości ok. 250 m po obu jego 

stronach stwierdzono zróżnicowaną sytuację pod względem narażenia ludności na hałas. 

Część terenów otaczających gazociąg to obszary niezabudowane. Są to tereny rolnicze, nieużytki, lasy. Na 

pozostałych odcinkach występuje zabudowa mieszkaniowa złożona z pojedynczych, rzadziej z kilkunastu 

budynków.  
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Większy zespół zabudowy, składający się z kilkudziesięciu budynków, występuje w jednym miejscu (ok. km 

11,9 - 13,3), jego pierwsza linia zabudowy jest odsunięta od pasa montażowego na odległość powyżej 100m. 

Szczegółowe dane dotyczące odległości zabudowy od osi przebiegu gazociągu zamieszczono w tabeli 

poniżej. 

Tabela 7.12  Zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu, w odległości <250 m od osi gazociągu 

Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

Wariant podstawowy 

0,00 204 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

0,13 77 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

0,19 47 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

0,22 196 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

0,22 74 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

0,27 55 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

0,52 92 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

0,56 49 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

1,09 243 Brześć Kujawski Wieniec 50 40 

1,10 108 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

1,17 203 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

1,32 119 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

1,33 190 Brześć Kujawski Gustorzyn 50 40 

2,44 230 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,47 227 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,51 233 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,52 233 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,53 204 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,53 241 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,57 120 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,61 236 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,61 168 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,61 145 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,64 147 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,64 239 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,74 45 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,74 45 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,74 46 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,74 46 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,76 48 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,76 48 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,76 113 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,76 113 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,77 184 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,77 184 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,79 89 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,79 89 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,81 120 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 120 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,81 206 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 206 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,81 222 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 222 Brześć Kujawski Kresy 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

2,81 240 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 240 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,81 218 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 218 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

2,81 164 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

2,81 164 Brześć Kujawski Kresy 50 40 

3,32 224 Brześć Kujawski Starobrzeska Kolonia 50 40 

3,40 222 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

3,42 246 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

3,52 242 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

3,60 223 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

3,72 204 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

3,86 184 Brześć Kujawski Kąty 50 40 

4,40 173 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,60 191 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,66 203 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,74 193 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,79 240 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,83 216 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,89 225 Brześć Kujawski Słone 50 40 

4,97 130 Brześć Kujawski Słone 50 40 

5,02 136 Brześć Kujawski Słone 50 40 

5,08 128 Brześć Kujawski Słone 50 40 

5,15 138 Brześć Kujawski Słone 50 40 

5,22 138 Brześć Kujawski Słone 50 40 

5,28 130 Brześć Kujawski Słone 50 40 

6,14 150 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

6,51 142 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

6,51 142 Brześć Kujawski Górka 50 40 

6,69 120 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

6,69 120 Brześć Kujawski Górka 50 40 

7,27 135 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,37 136 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,46 43 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,49 183 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,51 215 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,53 70 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,57 123 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,58 165 Brześć Kujawski Pikutkowo 55 45 

7,61 207 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,97 173 Brześć Kujawski Pikutkowo 50 40 

7,97 173 Brześć Kujawski Przyborowo 50 40 

8,31 246 Włocławek Potok 50 40 

9,13 82 Włocławek Potok 50 40 

9,21 229 Włocławek Potok 50 40 

11,07 112 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,14 32 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,15 35 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,17 109 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,17 65 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,19 121 Włocławek Nowa Wieś 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

11,20 135 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,25 187 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,27 208 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,28 226 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,29 230 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,30 168 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,30 115 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,32 190 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,33 204 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,34 140 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,37 225 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,38 163 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,38 127 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,41 247 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,41 215 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,48 225 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,49 201 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,49 114 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,50 157 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,76 231 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,89 239 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,89 198 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,90 240 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,91 195 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,92 235 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,93 187 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,94 233 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,95 190 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

11,98 229 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,00 228 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,20 226 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,22 220 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,24 201 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,24 210 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,26 192 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,29 247 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,30 186 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,31 160 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,32 233 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,32 182 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,34 175 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,34 239 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,39 207 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,40 199 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,43 190 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,44 245 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,44 208 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,46 126 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,46 169 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,47 224 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,48 112 Włocławek Kruszyn 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

12,49 214 Włocławek Nowa Wieś 50 40 

12,50 160 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,50 198 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,52 182 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,53 244 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,54 220 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,55 160 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,56 226 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,56 146 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,57 235 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,57 184 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,58 131 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,59 199 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,59 118 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,61 101 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,61 149 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,64 116 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,83 112 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,83 158 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,84 153 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,86 201 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,87 147 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,88 198 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,88 140 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,88 143 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,89 98 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,89 236 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,90 159 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,90 232 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,92 231 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,93 204 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,93 226 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,93 173 Włocławek Kruszyn 55 45 

12,94 156 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,95 174 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,95 138 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,95 119 Włocławek Kruszyn 50 40 

12,96 97 Włocławek Kruszyn 55 45 

12,97 213 Włocławek Kruszyn 50 40 

13,01 74 Włocławek Kruszyn 50 40 

13,01 40 Włocławek Kruszyn 50 40 

13,04 85 Włocławek Kruszyn 50 40 

14,74 214 Włocławek Ludwinowo 50 40 

14,79 130 Włocławek Ludwinowo 55 45 

14,88 121 Włocławek Ludwinowo 50 40 

15,07 74 Włocławek Ludwinowo 50 40 

15,08 87 Włocławek Ludwinowo 50 40 

15,18 126 Włocławek Ludwinowo 50 40 

15,29 246 Włocławek Ludwinowo 55 45 

15,75 188 Włocławek Dębice 55 45 

15,75 170 Włocławek Dębice 55 45 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

15,86 125 Włocławek Ludwinowo 50 40 

17,11 100 Włocławek Łagiewniki 50 40 

17,11 90 Włocławek Łagiewniki 55 45 

17,36 212 Włocławek Łagiewniki 50 40 

17,43 204 Włocławek Łagiewniki 55 45 

17,48 203 Włocławek Łagiewniki 50 40 

17,52 176 Włocławek Łagiewniki 50 40 

17,60 185 Włocławek Łagiewniki 50 40 

17,67 201 Włocławek Łagiewniki 50 40 

18,46 245 Kowal Hulanka 50 40 

18,46 245 Kowal Nakonowo 50 40 

18,54 182 Choceń Stare Nakonowo 50 40 

20,20 89 Choceń Grabówka 50 40 

20,20 89 Choceń Gajówka 50 40 

20,33 135 Choceń Grabówka 50 40 

20,33 135 Choceń Gajówka 50 40 

20,48 127 Choceń Grabówka 50 40 

20,48 127 Choceń Gajówka 50 40 

20,74 101 Choceń Grabówka 50 40 

20,74 101 Choceń Gajówka 50 40 

20,83 130 Choceń Grabówka 50 40 

20,83 130 Choceń Gajówka 50 40 

20,97 162 Choceń Grabówka 50 40 

20,97 162 Choceń Gajówka 50 40 

21,10 180 Choceń Grabówka 50 40 

21,10 180 Choceń Gajówka 50 40 

21,35 60 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,47 136 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,48 53 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,48 89 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,48 68 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,48 123 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,49 121 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,54 172 Choceń Wola Nakonowska 55 45 

21,54 183 Choceń Wola Nakonowska 55 45 

21,55 52 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,57 221 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,73 182 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

21,90 199 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

22,06 217 Choceń Wola Nakonowska 55 45 

22,08 218 Choceń Wola Nakonowska 55 45 

22,10 169 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

22,13 147 Choceń Wola Nakonowska 50 40 

22,30 116 Choceń Świerkowo 55 45 

22,33 114 Choceń Świerkowo 55 45 

22,36 68 Choceń Świerkowo 50 40 

22,42 104 Choceń Świerkowo 50 40 

22,43 202 Choceń Świerkowo 50 40 

22,56 187 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

22,73 123 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

22,80 158 Kowal Przydatki Wolskie 55 45 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

22,84 168 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

22,89 96 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

22,97 221 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

23,07 245 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

23,10 228 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

23,16 250 Kowal Przydatki Wolskie 50 40 

23,43 192 Choceń Czerniewice 50 40 

23,56 149 Choceń Czerniewice 50 40 

25,01 106 Kowal Czerniewiczki 50 40 

25,05 75 Kowal Czerniewiczki 50 40 

25,12 236 Kowal Czerniewiczki 50 40 

25,13 102 Kowal Czerniewiczki 50 40 

25,71 104 Kowal Dziardonice 50 40 

25,96 164 Kowal Dziardonice 50 40 

26,03 162 Kowal Dziardonice 55 45 

26,06 97 Kowal Dziardonice 50 40 

26,06 158 Kowal Dziardonice 50 40 

26,99 230 Kowal Dziardonice 50 40 

27,09 214 Kowal Dziardonice 50 40 

27,24 224 Kowal Bogusławice 50 40 

27,26 163 Kowal Bogusławice 55 45 

27,29 248 Kowal Dziardonice 55 45 

27,35 206 Kowal Dziardonice 50 40 

27,36 164 Kowal Dziardonice 50 40 

27,49 118 Kowal Bogusławice 50 40 

27,50 105 Kowal Bogusławice 50 40 

27,67 209 Kowal Bogusławice 50 40 

27,72 87 Kowal Bogusławice 50 40 

27,77 176 Kowal Bogusławice 50 40 

29,07 190 Kowal Bogusławice 50 40 

29,11 193 Kowal Bogusławice 50 40 

29,50 224 Kowal Więsławice 50 40 

29,50 224 Kowal Kolonia Więsławska 50 40 

30,13 146 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,13 146 Kowal Strzały 50 40 

30,15 81 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,15 81 Kowal Strzały 50 40 

30,19 208 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,19 208 Kowal Strzały 50 40 

30,43 113 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,43 113 Kowal Strzały 50 40 

30,45 162 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,45 162 Kowal Strzały 50 40 

30,48 202 Kowal Zakrzewiec 50 40 

30,48 202 Kowal Strzały 50 40 

30,72 128 Kowal Stare Dobrzelewice 50 40 

30,72 128 Kowal Dobrzelewice 50 40 

30,76 181 Kowal Stare Dobrzelewice 50 40 

30,76 181 Kowal Dobrzelewice 50 40 

30,76 79 Kowal Stare Dobrzelewice 50 40 

30,76 79 Kowal Dobrzelewice 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

31,22 106 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,22 106 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

31,26 192 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,26 192 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

31,28 195 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,28 195 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

31,46 106 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,46 106 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

31,77 225 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,77 225 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

31,93 125 Kowal Dobrzelewice 50 40 

31,93 125 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

32,03 118 Kowal Dobrzelewice 50 40 

32,03 118 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

32,09 103 Kowal Dobrzelewice 50 40 

32,09 103 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

32,18 100 Kowal Dobrzelewice 50 40 

32,18 100 Kowal Nowe Dobrzelewice 50 40 

32,31 235 Baruchowo Baruchowo 50 40 

32,31 243 Baruchowo Baruchowo 50 40 

32,42 180 Baruchowo Baruchowo 50 40 

32,57 186 Baruchowo Boża Wola 50 40 

32,57 183 Baruchowo Baruchowo 50 40 

32,57 174 Baruchowo Boża Wola 50 40 

32,68 180 Baruchowo Boża Wola 50 40 

32,76 211 Baruchowo Baruchowo 50 40 

32,80 178 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,03 140 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,07 157 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,13 125 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,22 151 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,33 150 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,52 132 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,57 126 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,67 118 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,76 150 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,84 119 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,97 116 Baruchowo Boża Wola 50 40 

33,97 145 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,00 126 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,04 147 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,16 249 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,16 196 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,20 169 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,42 194 Baruchowo Boża Wola 55 45 

34,42 194 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,44 171 Baruchowo Boża Wola 55 45 

34,44 171 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,45 210 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,45 172 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,45 172 Baruchowo Boża Wola 55 45 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

34,62 114 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,62 114 Baruchowo Kretki 50 40 

34,82 60 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,82 60 Baruchowo Kretki 50 40 

34,84 80 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,84 80 Baruchowo Kretki 50 40 

34,85 92 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,85 92 Baruchowo Kretki 50 40 

34,85 57 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,85 57 Baruchowo Kretki 50 40 

34,88 80 Baruchowo Boża Wola 50 40 

34,88 80 Baruchowo Kretki 50 40 

35,46 141 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

35,55 96 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,52 53 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,52 124 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,52 205 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,53 61 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,53 192 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,53 93 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

36,53 97 Baruchowo Kurowo-Kolonia 50 40 

37,33 119 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,40 247 Baruchowo Kurowo-Parcele 55 45 

37,40 247 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,51 249 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,52 96 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,53 125 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,58 248 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

37,73 210 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

38,13 205 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

38,36 140 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

38,39 149 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

38,53 231 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

38,88 145 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

39,08 218 Baruchowo Kurowo-Parcele 50 40 

39,20 94 Baruchowo Nowa Zawada 50 40 

39,30 89 Baruchowo Nowa Zawada 50 40 

39,51 239 Gostynin Józefków 50 40 

39,59 209 Gostynin Józefków 50 40 

39,61 196 Gostynin Józefków 50 40 

39,65 188 Gostynin Józefków 50 40 

39,73 118 Baruchowo Zakrzewo 50 40 

39,74 171 Gostynin Józefków 50 40 

39,81 155 Gostynin Józefków 50 40 

39,86 111 Baruchowo Zakrzewo 50 40 

39,91 116 Baruchowo Zakrzewo-Parcele 50 40 

40,19 101 Gostynin Józefków 50 40 

40,26 100 Baruchowo Zakrzewo-Parcele 50 40 

40,27 86 Gostynin Józefków 50 40 

40,33 190 Baruchowo Zakrzewo-Parcele 50 40 

40,35 94 Gostynin Józefków 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

40,60 34 Baruchowo Zakrzewo-Parcele 50 40 

41,19 67 Gostynin Piotrów 50 40 

41,34 97 Gostynin Piotrów 50 40 

41,34 129 Gostynin Piotrów 50 40 

41,77 38 Gostynin Piotrów 50 40 

41,81 55 Gostynin Piotrów 50 40 

41,86 223 Gostynin Piotrów 50 40 

41,86 46 Gostynin Piotrów 50 40 

42,07 149 Gostynin Piotrów 50 40 

42,16 157 Gostynin Piotrów 50 40 

42,18 145 Gostynin Piotrów 50 40 

42,24 158 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,34 172 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,43 180 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,54 195 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,55 206 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,64 220 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,69 224 Gostynin Białotarsk 50 40 

42,77 247 Gostynin Białotarsk 50 40 

44,19 208 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,40 210 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,40 135 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,44 43 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,46 175 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,49 128 Gostynin Baby Górne 50 40 

44,84 160 Gostynin Rybne 50 40 

44,95 69 Gostynin Rybne 50 40 

45,29 147 Gostynin Rybne 50 40 

45,33 181 Gostynin Rybne 50 40 

45,87 187 Gostynin Baby Dolne 50 40 

46,33 240 Gostynin Baby Dolne 50 40 

46,85 222 Gostynin Baby Dolne 50 40 

47,13 163 Gostynin Polesie 50 40 

47,15 173 Gostynin Polesie 50 40 

48,58 61 Gostynin Kozice 50 40 

48,58 70 Gostynin Kozice 50 40 

48,60 154 Gostynin Kozice 50 40 

48,62 195 Gostynin Kozice 50 40 

48,65 129 Gostynin Ruszków 50 40 

48,69 198 Gostynin Ruszków 50 40 

49,61 161 Gostynin Ruszków 50 40 

49,67 241 Gostynin Ruszków 50 40 

49,95 207 Gostynin Sałki 50 40 

49,98 64 Gostynin Sałki 50 40 

49,99 90 Gostynin Sałki 50 40 

50,05 125 Gostynin Sałki 50 40 

50,05 138 Gostynin Sałki 50 40 

50,18 75 Gostynin Sałki 50 40 

50,21 170 Gostynin Sałki 50 40 

50,21 249 Gostynin Sałki 50 40 

50,21 150 Gostynin Sałki 50 40 
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Orientacyjny 
kilometraż 

gazociągu 

Orientacyjna 
odległość zabudowy 

mieszkaniowej od 

osi gazociągu [m] 

Gmina Miejscowość 

Dopuszczalny 
równoważny poziom 

hałasu 

Dzień - dB Noc - dB 

50,30 116 Gostynin Sałki 50 40 

50,43 190 Gostynin Sałki 50 40 

50,63 136 Gostynin Sałki 50 40 

50,89 210 Gostynin Sałki 50 40 

51,08 74 Gostynin Sałki 50 40 

51,12 64 Gostynin Sałki 50 40 

51,15 105 Gostynin Sałki 50 40 

51,34 159 Gostynin Sałki 50 40 

51,34 54 Gostynin Sałki 50 40 

51,53 98 Gostynin Lipa 50 40 

51,77 120 Gostynin Lipa 50 40 

51,89 106 Gostynin Lipa 50 40 

51,99 89 Gostynin Lipa 50 40 

52,07 138 Gostynin Lipa 50 40 

52,38 103 Gostynin Zaborów Stary 50 40 

52,40 98 Gostynin Zaborów Stary 50 40 

53,27 103 Gostynin Lisica 50 40 

53,35 51 Gostynin Lisica 50 40 

53,35 74 Gostynin Lisica 50 40 

53,39 41 Gostynin Lisica 50 40 

53,50 105 Gostynin Lisica 50 40 

53,52 191 Gostynin Lisica 50 40 

53,55 133 Gostynin Lisica 50 40 

53,56 161 Gostynin Lisica 50 40 

53,64 208 Gostynin Leśniewice 50 40 

53,65 65 Gostynin Lisica 50 40 

54,18 209 Gostynin Leśniewice 50 40 

54,18 148 Gostynin Leśniewice 50 40 

54,18 140 Gostynin Leśniewice 50 40 

54,18 120 Gostynin Leśniewice 50 40 

54,18 119 Gostynin Leśniewice 50 40 

 

Powyższe odległości budynków od projektowanego gazociągu spełniają wymagania rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640), zgodnie z którym, obiekty budowlane nie powinny być 

zlokalizowane w strefie kontrolowanej gazociągu, tj. w pasie 12 m (po 6m na stronę od osi gazociągu). 

7.6.4 Wymagania środowiskowe dotyczące hałasu 

Ochronie przed hałasem podlegają ludzie i środowisko, w którym oni przebywają. W zależności od funkcji  

i przeznaczenia terenu lub obiektu oraz pory doby na obszarach tych muszą być zachowane określone 

wartości poziomu dźwięku. Zostały one zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 

r., poz. 112). 

Tabela 1 w załączniku do ww. rozporządzenia określa dopuszczalne poziomy hałasu dla obiektów  

i działalności będącej źródłem hałasu z wyłączeniem dróg i linii kolejowych, w sposób następujący: 

Tabela 7.13 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
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Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

- pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 

następującym 

LAeqN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a) strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży 2) 
c) tereny domów opieki społecznej 
d) tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) tereny zabudowy zagrodowej 
c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 
d) tereny mieszkaniowo-usługowe 

55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3) 55 45 

Objaśnienia: 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 
hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

W omawianym przypadku ochrona dotyczy terenów zabudowy mieszkaniowej głównie jednorodzinnej  

i zagrodowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego w wyżej wymienionym rejonie równoważny poziom 

hałasu nie powinien przekraczać: 

• w  przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej/jednorodzinnej: 

− w dzień (między godzinami 600 – 2200) - 55 dB/50 dB, 

− w nocy (między godzinami 2200 – 600) - 45 dB/40 dB – nie będzie uwzgledniana, gdyż wszystkie prace 
mają być wykonywane w dzień. 

W rozpatrywanym obszarze oddziaływania inwestycji w są zlokalizowane: szkoły (ok. km 30,20; 50,00), 

przedszkole (ok. km 30,20), domy kultury (ok. km 12,35, 27,20, 32,45) czy domy opieki społecznej (ok. km 

37,35; 49,70). 

Powyższe wartości dotyczą sytuacji, gdy źródła hałasu występują stale lub w dostatecznie długim okresie 

czasu. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z uciążliwością krótkookresową, trwającą przez ok. 1 

miesiąc do kilku miesięcy w przypadku budowy włączenia do węzła Gustorzyn. W chwili obecnej brak jest 

jednoznacznych unormowań dotyczących krótkotrwałego oddziaływania hałasu. 

7.6.5 Prognoza hałasu i ocena uciążliwości 

7.6.5.1 Metodyka analizy akustycznej 

Analiza rozprzestrzeniania się hałasu została wykonana zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami 

prognozowania, jak również wymogami prawa budowlanego i ochrony środowiska. W opracowaniu korzystano 

z dostępnych modeli rozprzestrzeniania się hałasu, programów komputerowych oraz danych akustycznych 

wykorzystywanych przy budowie maszyn i urządzeń. 

Metody obliczeniowe zostały oparte na procedurze wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 

oraz modelu jego rozprzestrzeniania się w środowisku zamieszczonym w normie PN ISO  9613: 2002 
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Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Powyższa norma została 

przywołana Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku, jako podstawa prognozowania hałasu w środowisku.  

Zasięgi hałasu zostały obliczone przy wykorzystaniu metody opierającej się na zależności między emisją 

dźwięku scharakteryzowaną równoważnym poziomem mocy akustycznej skorygowanej częstotliwościowo 

krzywą A poszczególnych źródeł i imisją dźwięku w obszarze oddziaływania hałasu. W tym celu zastosowano 

program komputerowy SoundPlan ver. 7.1. 

7.6.5.1.1 Budowa gazociągu metodą wykopu otwartego 

Analizę rozprzestrzeniania się hałasu podczas montażu gazociągu oszacowano metodą obliczeniową. 

Budowę gazociągu potraktowano jako liniowe źródło dźwięku o skończonej długości. Został on podzielony na 

odcinki zlokalizowane wzdłuż montowanego rurociągu. Poszczególne punkty zastępcze lokalizowano 

w odległości 10 m. W każdym z nich oszacowano wypadkowy poziom hałasu zgodnie ze wzorem: 

LWz = LWA - 10 lg n  [dB] 

gdzie: 

LWz – poziom mocy akustycznej w punkcie zastępczym 
LW – poziom mocy akustycznej całego źródła liniowego 
n – liczba odcinków, na które podzielono źródło liniowe 

Został on obliczony na podstawie poziomu mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu określonych 

w tabeli 7.9 zawartą w rozdziale 7.6.2.1.1 i czasu ich oddziaływania. Do obliczeń przyjęto wypadkowy poziom 

mocy akustycznej, L AW,eq w poszczególnym punkcie zastępczym na poziomie 99dB. 

7.6.5.1.2 Budowa gazociągu metodą bezwykopową 

Zasięg hałasu w rejonie przejścia przez drogi czy linie kolejowe oceniono na podstawie rozprzestrzeniania się 

dźwięku dominujących źródeł zlokalizowanych na placach budów: na placu maszynowym po stronie 

maszynowej i rurowej oraz w miejscu montażu gazociągu. 

Na obu placach budowy wykorzystywane będą zintegrowane urządzenia do recyklingu, agregaty 

prądotwórcze, żerdzie wiertnicze i żurawie oraz pompy. Po stronie maszynowej podstawę parku 

maszynowego będą tworzyły: platforma wiertnicza, mieszalnik przygotowania płuczki bentonitowej oraz 

pompy łączone układem kompensacyjnym. Ponadto wykorzystywane będą koparko-ładowarka oraz transport 

ciężarowy do przewożenia żerdzi wiertniczych i innych materiałów.  

Dominującym źródłem hałasu są platforma wiertnicza i agregaty prądotwórcze, tak ze względu na czas ich 

oddziaływania, jak i emitowane przez nie poziomy mocy akustycznej. W przypadku montażu podstawowym 

źródłem hałasu będzie proces spawania i szlifowania przed wciąganiem gazociągu ułożonego na rolkach 

podporowych. Na odcinku łączącym punkty wyjścia i wejścia przewiertu wykonanego metodą bezwykopową 

z miejscem włączenia w odcinki liniowe gazociągu jego fragmenty zostaną ułożone z zastosowaniem 

technologii wykopu otwartego.  

Dla zobrazowania sytuacji akustycznej w rejonie placów maszynowych przyjęto dwa punkty zastępcze 

o określonych poziomach mocy akustycznej. W rejonie placu maszynowym od strony wejścia przewiertu 

wypadkowy poziom hałasu został oszacowany na poziomie, L,AW,eq  równym 110 dB, w rejonie wyjścia 

przewiertu na poziomie, LAW,eq  równym 105 dB, natomiast w pasie montażowym rurociągu (przed wciąganiem 

do otworu), na terenie którego prace będą trwały jedynie podczas dnia, emisję oszacowano na poziomie 87dB 

w punktach zastępczych, sytuowanych co 25 m. 
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7.6.5.1.3 Budowa włączenia do węzła Gustorzyn 

Analizę rozprzestrzeniania się hałasu podczas montażu gazociągu do węzła Gustorzyn oszacowano metodą 

obliczeniową. Budowę włączenia do węzła Gustorzyn potraktowano jako liniowe źródło dźwięku o skończonej 

długości. Został on podzielony na odcinki zlokalizowane wzdłuż montowanych urządzeń. Poszczególne punkty 

zastępcze lokalizowano w odległości 10 m. W każdym z nich oszacowano wypadkowy poziom hałasu zgodnie 

ze wzorem: 

LWz = LWA - 10 lg n  [dB] 

gdzie: 

LWz – poziom mocy akustycznej w punkcie zastępczym 
LW – poziom mocy akustycznej całego źródła liniowego 
n – liczba odcinków, na które podzielono źródło liniowe 

Został on obliczony na podstawie poziomu mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu określonych  

w tabeli 7.9 zawartą w rozdziale 7.6.2.1.1 i czasu ich oddziaływania. Do obliczeń przyjęto wypadkowy poziom 

mocy akustycznej, L AW,eq w poszczególnym punkcie zastępczym na poziomie 99dB. 

Do obliczeń przyjęto aktualny stan pracy węzła Gustorzyn mając na uwadze fakt, że w roku 2021 przy węźle 

Gustorzyn ma zostać wybudowana tłocznia gazu (co opisano w pkt. 7.6.5.2.2 – Etap eksploatacji). Projekt 

wstępny przewiduje, że istotnymi źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji rozbudowanego węzła 

Gustorzyn o tłocznie będą: agregaty sprężarkowe wraz z kominem, chłodnice gazu procesowego, chodnice 

oleju, czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz orurowanie i pola zaworowe.  

7.6.5.2 Ocena uciążliwości inwestycji 

Obliczony zasięg rozprzestrzeniania się hałasu został przedstawiony w zamieszczonej poniżej tabeli. Podaje 

ona odległości hałasu o określonym poziomie podczas budowy gazociągu metodą wykopu otwartego oraz 

metodą przewiertów sterowanych, jak również podczas awaryjnego zrzutu gazu w czasie jego eksploatacji. 

Tabela 7.14  Zasięgi hałasu związanego z budową i eksploatacją gazociągu 

Poziom 
dźwięku A 

Metoda wykopu 
otwartego 

HDD, Direct Pipe, 
mikrotuneling, przewiert 

Place montażowy /maszynowy 

Przecisk 

Zrzut gazu2) 

noc dzień 

70 dB 15-20 m 30-50 m 5 m 70 m 10 m 

65 dB 30-45 m 50-90 m 10 m 130 m 40 m 

60 dB 70-80 m 90-150 m 20 m 220 m 70 m 

55 dB 150-200 m 150-200 m 35 m 390 m 110 m 

50 dB 300-450 m 200-350 m 50 m 670 m 210m 

45 dB -1) 300 - 400 -1) 1 100 m 360 m 

40 dB -1) 400 - 600 -1) 1 500 m 450 m 

1) nie dotyczy, ponieważ tego typu prace będą wykonywane jedynie podczas dnia  

2) dotyczy jedynie sytuacji awaryjnej, czyli nie normowanej  

Kolorem żółtym zaznaczono zasięg, powyżej którego standardy środowiskowe zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska będą zachowane w okresie dnia, kolorem niebieskim zasięgi wyznaczające normatyw 

środowiskowy dla nocy.  

Z analizy przedstawionych danych wynika, że hałas związany z budową analizowanego odcinka gazociągu 

będzie się rozprzestrzeniał na stosunkowo duże odległości. 
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7.6.5.2.1 Etap realizacji 

7.6.5.2.1.1 Budowa liniowej części gazociągu 

Najmniej uciążliwą będzie budowa liniowej części gazociągu metodą wykopu, realizowaną jedynie w okresie 

dnia. W tym czasie hałas o ponadnormatywnej wartości (>55dB/50dB) będzie się rozprzestrzeniał na odległość 

ok. 150-200m / 300-450m po obu stronach osi gazociągu. Z analizy danych wynika, że w granicach 

ponadnormatywnego hałasu znajdzie się wiele pojedynczych budynków zagrodowych oraz zespołów 

zabudowy mieszkaniowej. Zasięg oddziaływania izolinii 50dB i 55dB dla pory dziennej dla przykładowych 

odcinków (odcinki ok. km 10,90 – 14,60 i ok. km 33,00 – 37,10) został przedstawiony na poniższych rysunkach, 

gdzie: 

izolinia 55 dB – dzień  

izolinia 50 dB – dzień  

odcinek gazociągu  
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Rysunek 7.1  Rozkład  izolinii na reprezentatywnym odcinku gazociągu w rejonie km  10,90 – 14,60 

Rysunek 7.2  Rozkład izolinii na reprezentatywnym odcinku gazociągu w rejonie km 33,00 – 37,10 
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W kilku przypadkach zabudowa będzie się  składała z większej liczby budynków. W najgorszej sytuacji 

znajduje się kilka budynków odległych od budowanej nitki gazociągu o ok. 32 - 35 m. W ich rejonie emisja 

hałasu, L Aeq podczas budowy może wynieść ok. 65 dB. Pozostałe budynki znajdą się  w korzystniejszej 

sytuacji. W przypadku ok. 15 z nich hałas będzie na poziomie 60 dB, a w przypadku 309 budynków będzie się 

kształtował na poziomie, LAeq  55 dB (w odległości do ok. 200m).  

O rzeczywistym narażeniu powyższych obiektów, obok odległości od pasa montażowego, będą decydowały 

w znacznym stopniu usytuowanie mieszkań danego zespołu zabudowy w stosunku do prowadzonych prac 

przy budowie gazociągu. 

 

7.6.5.2.1.2 Przejście gazociągu przez wybrane drogi i linie kolejowe 

Emisja hałasu podczas realizacji gazociągu metodą przewiertu będzie skoncentrowana głównie wokół placów 

maszynowo/montażowych. Wystkie prace będą wykonywane w dzień. Jego ponadnormatywny poziom  

w dzień może sięgać na odległość ok. 350 m w przypadku placu maszynowego i ok. 160 m w przypadku placu 

montażowego. Natomiast w związku z małymi odległościami pomiędzy wiekszością placów (ok. 94m)  

z wyjątkiem jednego przejścia o długości 465 m, hałas z obu placy nakłada się i oddziaływanie hałasu jest 

mniej więcej na poziomie większej odległości.  

 

Szczegółowy obraz sytuacji akustycznej podczas budowy metodą przewiertu przejścia gazociągu przez 

niektóre rzeki, drogi i linie kolejowe został przedstawiony poniżej. 

LEGENDA do poniższych rysunków: 

Izolinia 55 dB - dzień 

Izolinia 50 dB – dzień 

Izolinia 45 dB - noc 

Izolinia 40 dB - noc 

budynek chroniony akustycznie 

budynek niechroniony akustycznie 

źródło emisji hałasu 

 

Droga krajowa nr 62 

Przewiert pod DK62 będzie realizowany w km ok. 7,51 punkty wejścia, a w km 7,59 punkt wyjścia. Jest to 

odcinek wynoszący ok. 83 m długości. Najbliższa zabudowa jest oddalona na odległość ok. 70-120m.  

W strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia znajdą się 3 budynki mieszkalne (poziom 

dopuszczalny 55 dB), a 8 budynków przy poziomie dopuszczalny 50 dB), głównie na zachód od trasy 

rurociągu. Budynki położone najbliżej placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 

60 dB. Na poniższym rysunku przedstawiono zasięg oddziaływania hałasu. 
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Rysunek 7.3  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod DK62 
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Las + droga asfaltowa 

Przewiert pod lasem i drogą asfaltową zostanie zlokalizowany km ok. 11,05 punkty wejścia, a w km ok. 11,12 

punkt wyjścia. Jest to odcinek wynoszący ok. 78 m długości. Zasięgi hałasu dla analizowanego przewiertu 

zostały przedstawione na poniższym rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona na odległość ok. 32-40m.  

W strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia znajdą się 4 budynki mieszkalne (poziom 

dopuszczalny 55 dB) i 13 budynków (poziom dopuszczalny 50 dB), głównie na południowy-wschód od trasy 

rurociągu. Budynki położone najbliżej placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 

65 dB. Na poniższym rysunku przedstawiono zasięg oddziaływania hałasu. 

 

 

Rysunek 7.4  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod Lasem i drogą asfaltową (km ok. 11,05 – 11,12) 
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Droga asfaltowa (Al. Jana Pawła II) 

Przewiert drogą asfaltową zostanie zlokalizowany km ok. 12,72 punkty wejścia, a w km ok. 13,19 punkt 

wyjścia. Jest to odcinek wynoszący ok. 465 m długości. W związku z tak długim przewiertem może zaistnieć 

konieczność wykonania go przy pomocy technologii HDD, która nie pozwala na zatrzymanie prac wiertniczych, 

co oznacza, że może zaistnieć konieczność wykonywania przewiertu w porze nocnej.  

Zasięgi hałasu dla analizowanego przewiertu zostały przedstawione na poniższym rysunku. Najbliższa 

zabudowa jest oddalona na odległość ok. 140-180m.  W strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu 

w ciągu dnia znajdą się 2 budynki mieszkalne (poziom dopuszczalny 55 dB) i 20 budynków (poziom 

dopuszczalny 50 dB). Natomiast w porze nocnej ok. 180 budynków (poziom dopuszczalny 40 dB) i ok. 80 

budynków (poziom dopuszczalny 45 dB) narażonych będzie na krótkotrwałe ponadnormatywne oddziaływanie 

hałasu, Oddziaływanie to będzie głównie na północ i połudne od trasy rurociągu. Budynki położone najbliżej 

placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 55 dB. Na poniższym rysunku 

przedstawiono zasięg oddziaływania hałasu. 

 

 

Rysunek 7.5  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod drogą asfaltową (km ok. 12,72 – 13,19) 
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Droga asfaltowa 

Przewiert pod drogą asfaltową został zlokalizowany km ok. 21,49 punkty wejścia, a w km ok. 21,54 punkt 

wyjścia. Jest to odcinek wynoszący ok. 46 m długości. Zasięgi hałasu dla analizowanego przewiertu zostały 

przedstawione na poniższym rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona na odległość ok. 53-80m.  W strefie 

oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia znajduje się 9 budynków mieszkalnych (poziom 

dopuszczalny 55 dB), a 12 budynków przy poziomie dopuszczalny 50 dB, głównie na północ od trasy 

rurociągu. Budynki położone najbliżej placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 

60 dB. Na poniższym rysunku przedstawiono zasięg oddziaływania hałasu. 

 

 

Rysunek 7.6  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod drogą asfaltową (km ok. 21,49 – 21,54) 
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Droga wojewódzka nr 269 

Przewiert pod DW269 został zlokalizowany w km ok. 25,05 punkty wejścia, a w km ok. 25,11 punkt wyjścia. 

Jest to odcinek wynoszący ok. 62 m długości. Zasięgi hałasu dla analizowanego przewiertu zostały 

przedstawione na poniższym rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona od placu maszynowego na 

odległość ok. 80m. W strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia znajdują się 3 budynki 

(poziom dopuszczalny 55 dB), a 4 budynki przy poziomie dopuszczalnym 55 dB. Budynek położony najbliżej 

placów maszynowych może w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 55 dB.  

 

Rysunek 7.7  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod DW269 (km ok. 25,05 – 25,11) 
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Droga asfaltowa + obszar w pobliżu siedlisk przyrodniczych 

Przejście gazociągu pod drogą asfaltową i obszarem w pobliżu siedlisk przyrodniczych zostało zaplanowane 

w km ok. 34,86 punkty wejścia, a w km ok. 34,96 punkt wyjścia. Długość przewiertu wyniesie ok. 94 m. Obraz 

zasięgu hałasu podczas prac wiertniczych na powyższym obiekcie został przedstawiony na poniższym 

rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona od placu maszynowego na odległość ok. 60-80m.  W strefie 

oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia znajduje się 5 budynków (poziom dopuszczalny 55 

dB), a 6 budynków przy poziomie dopuszczalnym 55 dB. Budynki położone najbliżej placów maszynowych 

mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 60 dB. 

 

 

Rysunek 7.8  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod drogą asfaltową i obszarem w pobliżu siedlisk 

przyrodniczych (km ok. 34,86 – 34,96) 
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Droga asfaltowa 

Przejście gazociągu pod drogą asfaltową zostało zaplanowane w km ok. 36,52 punkty wejścia, a w km ok. 

36,55 punkt wyjścia. Długość przewiertu wyniesie ok. 30 m. Obraz zasięgu hałasu podczas prac wiertniczych 

na powyższym obiekcie został przedstawiony na poniższym rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona od 

placu maszynowego na odległość ok. 40-70m.  W strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu 

dnia znajduje się 5 budynków (poziom dopuszczalny 55 dB), a 10 budynków przy poziomie dopuszczalnym 

55 dB. Budynki położone najbliżej placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu  

60 dB. 

 

Rysunek 7.9  Rozkład izolinii dla analizowanego przewiertu pod drogą asfaltową (km ok. 36,52- 36,55) 
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Włączenie do węzła Gustorzyn 

Obraz zasięgu hałasu podczas realizacji włączenia do węzła Gustorzyn został przedstawiony na poniższym 

rysunku. Najbliższa zabudowa jest oddalona od placu budowy na odległość ok. 120-200m.  W strefie 

oddziaływania ponadnormatywnego hałasu w ciągu dnia nie znajduje się żaden budynek, w nocy 3 budynki. 

Budynki położone najbliżej placów maszynowych mogą w tym okresie znaleźć się w zasięgu hałasu 55 dB. 

 

 

Rysunek 7.10  Rozkład izolinii dla analizowanego włączenia do węzła Gustorzyn 

 

7.6.5.2.2 Etap eksploatacji 

Eksploatacja gazociągu po jego wybudowaniu praktycznie nie generuje istotnych zagrożeń akustycznych. 

Większość urządzeń technologicznych (układy redukcyjne i regulacyjne) jest usytuowana w pomieszczeniach 

(kontenerach) izolujących przed nadmierną emisją hałasu do środowiska.  

Zidentyfikowanymi źródłami emisji hałasu na etapie eksploatacji gazociągu będą: 

• praca układów regulacyjnych na terenie węzła Gustorzyn, 

• część nadziemna gazociągu włączeniowego na terenie węzła Gustorzyn, 

• sytuacje awaryjne (upusty gazu na terenie ZZU) lub  

• czynności eksploatacyjne, związane z odprężaniem śluz nadawczo-odbiorczych podczas czynności 

nadania/odbioru tłoków w trakcie czyszczenia i badania gazociągu na terenie SNO (z częstotliwością raz 

na kilka lat). 
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W 2018 roku w okolicy węzła Gustorzyn zostały wykonane pomiary hałasu. Zgodnie z informacjami zawartymi 

w Sprawozdaniu z pomiarów hałasu przemysłowego w żadnym z punktów, w których wykonano pomiar hałasu 

nie wystąpiły przekroczenia dopuszalnego poziomu hałasu (dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia wynosi 

55 dB, a dla pory nocy 45 dB). Poniżej przedstawiono rysunek ze Sprawozdania pokazujący miejsca 

pomiarów. Najwyższy poziom hałasu wystąpił w punktach P4 i P6 i wyniósł odpowiednio 43,1 dB i 43,9 dB  

w porze dnia, natomiast dla pory nocy poziomy hałasu w tych punktach wynosiły 40,7 dB (punkt P4) i 41,1 dB 

(punkt P6). Poziom hałasu emitowanego wskutek pracy urządzeń regulujących na węźle Gustorzyn nie 

przekroczy granic terenu zajętego przez węzeł Gustorzyn. 

Źródło: Sprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego Nr 010/M/2018 

 

W roku 2021 przy węźle Gustorzyn planuje się budowę tłoczni gazu. Zgodnie z Projektem wstępnym pn. 

„Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn” (Projekt wstępny) powstaną następujące obiekty: budynek agregatu 

sprężarkowego, budynek sterowni agregatu, układy redukcji sprężonego powietrza, chłodnice gazu 

procesowego, budynek energetyczny, budynek stacji redukcyjno-pomiarowej z kotłownią technologiczną 

i AKPiA, budynek warsztatowo-magazynowy, budynek magazynu smarów i olejów, budynek stacji sprężonego 

powietrza, budynek AKP, wiata na odpady, budynek pompowni wody p.poż., zbiornik wody p.poż.,kolumna 

wydmuchowa, stacja azotu, zespół filtroseparatorów, ZZU, zespoły regulacyjno-pomiarowe, rurociągi gazu 

procesowego i zespoły kolektorów.  

Projekt wstępny przewiduje, że istotnymi źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji planowanej tłoczni będą: 

agregaty sprężarkowe wraz z kominem, chłodnice gazu procesowego, chodnice oleju, czerpnie i wyrzutnie 

powietrza oraz orurowanie i pola zaworowe. Emisja hałasu będzie również w sytuacjach awaryjnych jak zrzuty 

gazu, ale będą to sytuacje rzadkie, krótkotrwałe choć intensywne (poziom dźwięku na poziomie ok. 130 dB). 
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W Projekcie wstępnym przeprowadzono analizę hałasu dla dwóch wariantów technologicznych. W wyniku 

analizy określono rozwiązania, które nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na 

terenach przyległych chronionych akustycznie. Jeżeli jedno z takich rozwiązań zostanie zatwierdzone do 

realizacji to włącznie rurociągu relacji Gustorzyn – Wronów (Etap I Gustorzyn – Leśniewice) do węzła 

Gustorzyn nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną 

akustyczną. 

W skład ZZU Przydatki wchodzą rury wydmuchowe pozwalające w razie konieczności na upust gazu, z którym 

wiąże się bardzo wysoka emisja hałasu. Pomimo krótkiego okresu jego trwania ponadnormatywny zasięg 

hałasu może się rozprzestrzeniać w dzień na odległość ok. 400 m. Lokalizacja ZZU została zaprojektowana 

z uwzględnieniem m.in. maksymalnego, możliwego oddalenia od zabudowy mieszkaniowej. I tak najbliższa 

zabudowa znajduje się od zespołu zaporowo-upustowego (rejon miejscowości Przydatki Wolskie) w odległości 

ok. 230 m. 

Podczas upustu gazu 4 budynki mogą się znaleźć w zasięgu oddziaływania hałasu o poziomie wynoszącym 

ok. 50 dB (w porze dziennej), a 3 budynki w zasięgu oddziaływania hałasu o poziomie ok. 45 dB (w porze 

dziennej). Ze względu na poziom tego hałasu oraz krótkotrwały okres oddziaływania nie powinien on stanowić 

dużej uciążliwości. Istotnym rozwiązniem w zakresie ograniczenia uciążliwości akustycznej jest prowadzenie 

kontrolowanego upustu gazu jedynie w porze dziennej. Z uwagi na fakt, że upusty gazu z ZZU występują tylko 

i wyłącznie w sporadycznych sytuacjach awaryjnych, w praktyce nie stosuje się zabezpieczeń ograniczających 

emisję hałasu dla tego typu obiektów. 

Ponadto źródłem hałasu na etapie eksploatacji, będzie przelot śmigłowca, związany z okresowymi 

przeglądami wzdłuż trasy gazociągu. Odbywa się to z częstotliwością 4 razy na rok.  

Nad gazociągiem nie mają miejsca takie fazy lotu jak wznoszenie czy podejście. Natężenie hałasu w fazie lotu 

wynosi ok. 110 dB i trwa  kilkanaście sekund. Ze względu na bardzo krótki czas oddziaływania  na otoczenie 

nie przewiduje się negatywnego wpływu na klimat akustyczny. Loty te będą się odbywały jedynie podczas 

dnia. 

7.6.5.3 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia  jego oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu 

będzie zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji, z jednym wyjątkiem – nie wystąpi emisja hałasu 

związana z wykonywaniem przewiertów metodą bezwykopową. W przypadku likwidacji gazociągu jego odcinki 

znajdujące się pod drogami, kolejami czy dnem rzek zostaną pozostawione po uprzednim ich opróżnieniu 

z gazu, odcięciu oraz odpowiednim zabezpieczeniu. 

Podczas ewentualnej likwidacji inwestycji konieczne będzie zastosowanie analogicznych środków i metod 

zabezpieczających jak dla etapu realizacji. 

7.6.6 Ocena zagrożenia zdrowia mieszkańców 

Zaprezentowany wyżej obraz sytuacji akustycznej na terenach wokół budowy projektowanego gazociągu 

wskazuje na okresowe narażenie mieszkańców na hałas o wartościach przekraczających ustalone kryteria 

środowiskowe. Przekroczenia te dotyczą przede wszystkim okresu dnia (w przypadku budowy odcinków 

liniowych), niewielkiej liczby osób i charakteryzują się krótkotrwałym, ok. tygodniowym jedynie 

oddziaływaniem. Jest to okres na tyle krótki, że nie jest w stanie wywołać trwałych, negatywnych skutków 

fizjologicznych, czy słuchowych w organizmie człowieka. Zgodnie z powszechnym przekonaniem wartością 

progową mogącą wywołać reakcje neurofizjologiczne w organizmie człowieka są poziomy przekraczające 65 

dB, a ewentualne potencjalne narażenie słuchu może wystąpić dopiero po narażeniu na hałas  o poziomie 

powyżej 80 dB. Dotyczy to oczywiście ekspozycji długotrwałej połączonej zwykle z innymi dodatkowymi 
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czynnikami (nadmierną wrażliwością, osłabieniem organizmu, wpływem czynników chemicznych), które 

dodatkowo obciążają organizm człowieka. 

Podstawowym efektem oddziaływania hałasu o szacowanym podczas budowy gazociągu narażeniu mogą być 

co najwyżej skutki związane z odczuciem uciążliwości, wynikającej z dyskomfortu jaki niesie ze sobą hałas, 

zakłóceniami wypoczynku i rekreacji. Skala oceny w tym przypadku, jak wykazały badania, zależy nie tylko od 

intensywności hałasu, ale także od oswojenia się z nim czy też znaczenia, jakie przypisuje dana osoba 

warunkom akustycznym.  

Powszechnie przyjmuje się, że w środowisku, gdzie poziomy hałasu są niższe niż 50 - 55 dB (A), mamy do 

czynienia z niewielką lub małą uciążliwością. Nasilenie negatywnych reakcji staje się szczególnie wyraźne po 

przekroczeniu równoważnego poziomu hałasu A, LAeq wynoszącego 60 – 65 dB.  

W rejonach o powyższym poziomie zwiększa się nie tylko odsetek osób oceniających negatywnie warunki 

zamieszkania, ale obserwuje się nasilenie stanów irytacji i napięć, utrudnienia w wypoczynku, zakłócenia 

w konwersacji, nieco częstsze problemy z zasypianiem i przebudzeniami. 

Prowadzone od szeregu lat badania związku między hałasem a opisanymi wyżej subiektywnymi odczuciami 

potwierdzają zjawisko znaczącego zróżnicowania reakcji ludzi na hałas i trudność w ustaleniu ścisłych 

zależności między hałasem a uciążliwością osób narażonych. Różnice te nie są jednak na tyle duże, by można 

było kwestionować ich praktyczną przydatność do przewidywania przeciętnych reakcji i zachowań ludzi 

poddanych długotrwałej presji hałasu. Wyrazem tego jest opracowana krzywa zależności Schultza przyjęta 

przez PN ISO 1996-1:2006 do szacowania przeciętnej reakcji społeczeństwa na hałas określony dzienno-

nocnym poziomem dźwięku. Zależność ta została przedstawiona na rysunku poniżej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienno-nocny poziom dźwięku, Ldn skorygowany według charakterystyki A 

Rysunek 7.11 Zależność między równoważnym poziomem hałasu, Ldn a uciążliwością o dużym stopniu nasilenia % 

Zgodnie z prognozowaną sytuacją akustyczną na terenach zamieszkałych wokół gazociągu można się 

spodziewać krótkotrwałej uciążliwości dla ok. 20% osób. Opracowane wyżej krzywe dotyczą efektów 

długotrwałego oddziaływaniu. Ze względu na przejściowy charakter budowy gazociągu uciążliwość ta będzie 

z pewnością mniejsza i nie powinna mimo chwilowej niedogodności budzić negatywnych reakcji ogółu 

społeczeństwa.  
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7.6.7 Zabezpieczenia akustyczne 

Ze względu na krótkotrwały okres oddziaływania hałasu podczas planowanej budowy liniowej części 

gazociągu nie przewiduje się stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Budowa ta będzie realizowana jedynie 

podczas dnia i mimo przekroczenia wartości dopuszczalnej w rejonie zabudowy mieszkaniowej nie powinna 

budzić większych zastrzeżeń.  

Prowadzone metodą przewiertu czynności wiertnicze charakteryzują się dużą hałaśliwością i w przypadku 

planowanej inwestycji będą prowadzone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej usytuowanej powyżej 40 m, 

a w jednym przypadku ok. 30 m. Realizowane one będą tylko w dzień. Szacowany poziom hałasu wokół 

nielicznej wprawdzie, ale występującej w tym rejonie zabudowy wyniesie  55 – 60 dB.  

W związku z krótkimi odcinkami przewiertów, w większości przypadków o długość od ok. 30 -  94 m (wyjątek 

stanowi jeden przewiert od długości 465 m) oraz wykonywaniem robót w okresie dnia, podczas prac 

budowlanych realizowanych w rejonie bezwykopowych przejść przez drogi, koleje i rzeki nie ma potrzeby 

stosowania zabezpieczeń ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu. Natomiast jeżeli okaże się, że prace 

wiertnicze (w przypadku zastosowania metody HDD, która nie pozwala na zatrzymanie prac) będą 

wykonywane w porze nocnej, konieczne będzie zastosowanie ekranowania placów maszynowych od strony 

istniejącej w ich pobliżu zabudowy. Dotyczy to głównie placów maszynowych po stronie maszynowej w km ok. 

12,72 punkty wejścia, a w km ok. 13,19 punkt wyjścia. 

Ekran powinien obejmować całą szerokość placu maszynowego od strony chronionej zabudowy, posiadać 

izolacyjność o wskaźniku oceny, RA1 > 20 dB  i mieć wysokość nie mniejszą niż 3 m. 

7.6.8 Podsumowanie i wnioski  

Realizacja planowanej budowy gazociągu DN1000 relacji Gustorzyn - Leśniewice będzie związana  

z oddziaływaniem hałasu podczas jego budowy. Zależnie od sytuacji terenowych i stosowanych metod budowy 

zasięg hałasu może obejmować znaczący teren. W czasie eksploatacji znacząca emisja hałasu wystąpi tylko 

i wyłącznie w sporadycznych sytuacjach awaryjnych (upusty gazu) oraz w przypadku odprężania śluz 

nadawczo-odbiorczych (częstotliwość – raz na kilka lat).  

W przypadku budowy liniowej części gazociągu, opartej na tradycyjnej metodzie wykopu, hałas o wartości 

ponadnormatywnej może sięgać na odległość ok. 150-350 m po obu stronach jego przebiegu.  

W kilkunasu przypadkach zabudowa składa się z większej liczby budynków. W najgorszej sytuacji znajduje 

się kilkanaście budynków odległych od budowanej nitki gazociągu o ok. 32 - 45 m. W ich rejonie emisja hałasu, 

L Aeq podczas budowy może wynieść ok. 65 dB. Pozostałe budynki znajdą się  w korzystniejszej sytuacji.  

W przypadku ok. 45 z nich hałas będzie na poziomie 60 dB. 

Podczas stosowania metody przewiertu (HDD, Direct Pipe, mikrotuneling itp.) występowanie hałasu 

koncentruje się głównie w rejonie placów maszynowych po stronie wejścia i wyjścia przewiertu, względnie  na 

terenie przygotowania rur do ich wprowadzenia. Uciążliwość akustyczna powstająca podczas wykonywania 

wiercenia jest porównywalna. Spośród 48 planowanych przewiertów przez drogi, koleje i rzeki 13 z nich zostało 

zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Od placów maszynowych dzieli ją kilkadziesiąt metrów. 

Przy pozostałych przewiertach zabudowania są usytuowane w dalszej odległości, ponad 100 m.   

Ze względu na krótkie przewierty od 30 – 94 m m (wyjątek stanowi jeden przewiert od długości 465 m) oraz 

prowadzenie technologicznych prac budowlanych w dzień nie ma konieczności zastosowania ekranowania 

placów maszynowych od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Natomiast jeżeli okaże się, że wystąpi 

konieczność prowadzenia prac budowlanych nocą ze względów technologicznych (w przypadku zastosowania 

metody HDD, która nie pozwala na zatrzymanie pracy) to w związku, na znaczący zasięg hałasu oraz bliskość 

zabudowy, konieczne będzie zastosowanie ekranowania placów maszynowych od strony istniejącej zabudowy 
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mieszkaniowej. Dotyczy to głównie placów maszynowych po stronie maszynowej w km ok. 12,72 punkty 

wejścia, a w km ok. 13,19 punkt wyjścia. 

Eksploatacja gazociągu nie powoduje znaczących zagrożeń akustycznych dla środowiska. Jedynym źródłem 

zakłóceń są sytuacje polegające na: 

• pracy układów regulującyjnych na terenie węzła Gustorzyn (redukcja ciśnienia gazu), 

• konieczności awaryjnego zrzutu gazu przez kolumny upustowe zlokalizowane na ZZU, 

• konieczności upustów gazu związanych z obsługą i eksploatacją gazociągu, tj. operacją tłokowania 

gazociągu. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu z pomiarów hałasu przemysłowego za rok 2018 (w okolicy 

węzła Gustorzyn) w żadnym z punktów, w których wykonano pomiar hałasu nie wystąpiły przekroczenia 

dopuszalnego poziomu hałasu (dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia wynosi 55 dB, a dla pory nocy  

45 dB). Najwyższy poziom hałasu wystąpił w dwóch punktach i wyniósł odpowiednio 43,1 dB i 43,9 dB  

w porze dnia, natomiast dla pory nocy poziomy hałasu w tych punktach wynosiły 40,7 dB i 41,1 dB. Poziomu 

hałasu emitowanego wskutek pracy urządzeń regulujących na węźle Gustorzyn nie przekroczy granic terenu 

zajętego przez węzeł Gustorzyn. 

Upusty gazu (awaryjne i związane z eksploatacją) to zwykle bardzo głośne procesy i mogą powodować 

krótkotrwałe uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Ze względu na możliwość wystąpienia tego typu 

sytuacji wspomniany obiekt został zaprojektowany w odległościach od zabudowy mieszkaniowej ok. 230 m 

(miejscowość Przydatki Wolskie). Należy pamiętać, iż oddziaływanie tego rodzaju hałasu ma charakter 

sporadyczny i awaryjny, nie będzie powodowało zatem stałych uciążliwości akustycznych. 

7.7 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze 
atmosferyczne 

7.7.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego 

emisją substancji pyłowych i gazowych ze źródeł usytuowanych na terenie przedsięwzięcia polegającego na 

budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000, przebiegającego przez tereny województw: kujawsko-

pomorskiego oraz mazowieckiego, na odcinku o długości ok. 54 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi.  

Niniejsza część zawiera następujące elementy: 

• dokładną charakterystykę źródeł emisji, 

• określenie rodzajów i ilości zanieczyszczeń w kg/h i Mg/rok, które będą odprowadzane do atmosfery 

z poszczególnych źródeł, 

• określenie maksymalnych stężeń zanieczyszczeń, 

• określenie częstości przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji 

w powietrzu, obliczonych ze stężeń poszczególnych substancji odniesionych do 1 godziny, a także 

stężeń średnich, uwzględniając tło zanieczyszczeń atmosfery i okoliczne warunki fizjograficzne. 

Obliczenia wykonano wg pakietu OPERAT FB dla Windows firmy PROEKO, Usługi Komputerowe w Ochronie 

Środowiska, Al. Wolności 21/11, Kalisz. System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym OPERAT FB uwzględnia najnowsze metody obliczeniowe zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
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Dla etapu budowy określono emisję w związku z: 

• budową odcinków liniowych (metodą wykopu otwartego);  

• wykonaniem przejść bezwykopowych; 

• budową zespołu zaworowo – upustowego (ZZU). 

W tym celu zbudowano kilka modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  

Dla budowy odcinków liniowych, metodą wykopu otwartego wybrano lokalizację położoną w km ok. 34,400 - 

35,400  (woj. kujawsko - pomorskie, pow. włoclawski, gmina Baruchowo). Lokalizacja ta została wybrana 

z tego względu, że oś gazociągu biegnie w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (w odległości <100m) 

od osi gazociągu oraz ma przebieg równoleżnikowy i południkowy, co pozwoli na oszacowanie zasięgu 

występowania maksymalnych stężeń we wszystkich kierunkach. Dla pozostałych odcinków gazociągu, 

w których nie przeprowadzano modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,  oddziaływanie fazy 

budowy odcinków liniowych na tereny przyległe będzie podobne jak dla zamodelowanego odcinka, ze względu 

na sukcesywne przesuwanie się frontu robót wzdłuż planowanej trasy, podobne zużycie paliw i elektrod 

potrzebnych do spawania. 

Dla wykonania przejść bezwykopowych (przewierty) wybrano następujące lokalizacje, gdzie planuje się 

wykonanie najdłuższych przewiertów: 

• pod lasem i drogą asfaltową w km ok. 11,000-11,100 o długości przewiertu ok. 110 m ((woj. kujawsko 

pomorskie, powiat włocławski; gmina Włocławek).    

Najbliższa zabudowa oddalno jest od placu maszynowego o około 50m.  

• pod drogą asfaltową w km ok. 12,700-13,200 (woj. kujawsko pomorskie, powiat włocławski; gmina 

Włocławek), maksymalna długość przewiertu to ok 465 m. Najbliższa zabudowa jest oddalona od 

placu maszynowego na odległość ok. 50 m. 

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzono dla ww. lokalizacji, jako najbardziej 

uciążliwych dla powietrza atmosferycznego (najdłuższy czas wykonania, najdłuższe przewierty a co za tym 

idzie – największa emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy 

mieszkaniowej).  

W przypadku pozostałych przejść bezwykopowych, przez które wykonywać się będzie przewierty, nie 

przeprowadzono obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – zasięgi oddziaływania poszczególnych 

zanieczyszczeń, podczas wykonywania przewiertów będą takie same bądź mniejsze niż na powyższych 

dwóch przewiertach, na których przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

(krótsze przewierty i krótszy czas realizacji przewiertu). 

Dla budowy ZZU przyjęto lokalizację ZZU Przydatki w km ok. 23,10 (woj. kujawsko pomorskie, pow. 

włocławski, gmina Kowal). Przybliżone wymiary działki wygrodzonej pod ZZU to ok. 650m2 (ZZU) + droga 

dojazdowa o powierzchni ok. 1000 m2 i długości ok 220m. 

Dla etapu eksploatacji nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska. Tłoczenie gazu jest procesem 

hermetycznym. 

Emisja niezorganizowana, będzie występować w przypadku: 

• poruszania się pojazdów po drogach dojazdowych do ZZU– emisja produktów spalania paliw; 

• malowania nadziemnych fragmentów rurociągów na ZZU – emisja lotnych związków organicznych. 

Emisje te będą mieć charakter krótkotrwały (w porównaniu z fazą realizacji) i będą występować w sytuacjach 

awaryjnych oraz w momencie wykonania naprawy powłok na rurociągach. Sytuacje te są trudne do 
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przewidzenia. Zasięg występowania stężeń maksymalnych zanieczyszczeń będzie mniejszy w porównaniu 

z fazą realizacji.  

7.7.2 Warunki meteorologiczne i analiza szorstkości terenu 

Przy wykonaniu analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu niezbędne jest poznanie 

warunków meteorologicznych panujących na danym terenie. 

W niniejszej ocenie uwzględniono elementy klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład 

przestrzenny zanieczyszczeń: temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru oraz stany 

równowagi atmosfery. 

Dla rejonu inwestycji, reprezentatywne są pomiary parametrów meteorologicznych pochodzących ze stacji 

meteorologicznej w Płocku - Radziwie. Parametry przedstawiają się następująco: 

 

Tabela 7.15  Parametry meteorologiczne 

Parametr Płock Radziwie 

wysokość wiatromierza 14 m 

średnia roczna temperatura powietrza 281,1 K 

średnia temperatura okresu zimowego 274,9 K 

średnia temperatura okresu letniego 287,4 K 

W tabeli poniżej przedstawiono udziały poszczególnych kierunków wiatru [%] oraz zestawienie częstości 

poszczególnych prędkości wiatru [%], które w sposób jakościowy pozwolą ocenić wpływ omawianej inwestycji 

na otoczenie. 

Tabela 7.16  Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru [%] 

Miejscowość 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N 

Płock - Radziwie 3,94 5,14 10,77 15,15 6,70 5,18 7,00 12,26 15,54 8,69 5,83 3,80 

Tabela 7.17  Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru [%] 

Miejscowość 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

Płock - Radziwie 28,72 20,63 15,99 11,83 9,11 5,66 3,64 2,57 0,94 0,61 0,31 

W rozprzestrzenieniu zanieczyszczeń istotny wpływ ma kierunek wiatru.  
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W przypadku Płocka – Radziwia , przeważające są wiatry z kierunków zachodnich, co stanowi około 15,54% 

udziału wszystkich wiatrów oraz wiatry z kierunków południowo – wschodnich, stanowiące około  15,15% 

udziału wszystkich wiatrów. Najmniej przeważają wiatry z kierunków północnych oraz północno – wschodnich. 

Oznacza to, że uprzywilejowanym kierunkiem rozprzestrzeniania zanieczyszczeń jest kierunek na południe 

i kierunek południowo – zachodni. 

 

Szorstkość aerodynamiczną podłoża wyznaczono na podstawie mapy topograficznej 1:10000 w zasięgu 

równym 50 hmax. Dla każdego sektora róży wiatrów obliczono średnią wartość z0 według wzoru: 

 

gdzie: 

z0 – średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym 
obliczeniami [m], 

z0c – średnia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze o danym 
typie pokrycia terenu [m], 

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami, 

Fc – powierzchnia obszaru o danym typie pokrycia terenu. 

Jak oszacowano na większości terenu przebiegu gazociągu znajdują się tereny niezabudowane  oraz tereny, 

na których mogą znajdować się pojedyncze budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie wraz z 

niezbędną infrastrukturą.  

W zależności od pokrycia terenu współczynnik z0 kształtuje się następująco: 
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Tabela 7.18  Zestawienie wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu w zależności od typu 
pokrycia terenu 

Lp. Typ pokrycia terenu Współczynnik z0 

1 Woda 0,00008 

2 Łąki, pastwiska 0,02 

3 Pola uprawne 0,035 

4 Sady, zarośla, zagajniki 0,4 

5 Lasy 2,0 

6 Zwarta zabudowa wiejska 0,5 

7 Miasto do 10 tys. mieszkańców 1,0 

8 

Miasto 10-100 tys. mieszkańców 

• zabudowa niska 

• zabudowa średnia 

 

0,5 

2,0 

9 

Miasto 100-500 tys. mieszkańców 

• zabudowa niska 

• zabudowa średnia 

• zabudowa wysoka 

 

0,5 

2,0 

3,0 

10 

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 

• zabudowa niska 

• zabudowa średnia 

• zabudowa wysoka 

 

0,5 

2,0 

5,0 

Biorąc pod uwagę charakter terenów sąsiadujących z projektowaną inwestycją (łąki, pastwiska, pola, zarośla, 

zagajniki, lasy) wartość z0 będzie się kształtować na poziomie 0,02-0,5 m. Dla ujednolicenia warunków, dla 

wszystkich modelowanych odcinków wybrano współczynnik Zo=0,025. 

W rejonie, w którym wykonano modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zarówno  w obszarze 

liniowego przebiegu gazociągu, wykonywanych przewiertów oraz budowanych Zespołów Zaworowo – 

Upustowych występuje zabudowa mieszkaniowa.  

7.7.3 Dopuszczalne stężenia oraz tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Aktualne tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji, zgodne z pismami 

(załącznik 10.1 i 10.2): 

• Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 

w Bydgoszczy, znak: DM/BD/063-1/141/19/JK z dnia 29.04.2019  

• Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, znak:DM/063-

1/344/19/MG z dnia 30.04.2019r. przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela 7.19  Zestawienie tła zanieczyszczeń w rejonie inwestycji 

Województwo Powiat Gmina 
Zanieczyszczenia 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO benzen 

Mazowieckie gostyński Gostynin 3 8 21 16 300 1 

Kujawsko-
pomorskie 

włocławski 

Brześć Kujawski 4,2 13,1 23 16,2 369 2 

Włocławek 4,5 13,5 23 16,7 369 2 

Choceń 4,5 12,6 22,6 16,5 364 2 

Kowal 4,4 14,8 22,8 16,5 367 2 

Baruchowo 4,1 13,3 21,7 15,8 356 2 

W rejonie analizowanego gazociągu, poziom badanych stężeń zanieczyszczeń powietrza utrzymuje się w 

granicach dopuszczalnych norm osiągając wartości niższe od dopuszczalnych, tj. na poziomie: 

• 15% - 22,5% wartości dopuszczalnych dla SO2, 

• 20% - 37% wartości dopuszczalnych dla NO2, 
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• 57,5,5% - 62,5% wartości dopuszczalnych dla PM10, 

• 79%-83,5% wartości dopuszczalnych dla PM2,5. 

Dla substancji niewymienionych powyżej, a uwzględnionych w obliczeniach wpływu gazociągu na środowisko 

przyjęto tło zanieczyszczenia powietrza w wysokości 10% stężenia dopuszczalnego średniorocznego, zgodnie 

z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Tabela poniżej zawiera wartości dopuszczalne jednogodzinne i średnioroczne dla zanieczyszczeń 

emitowanych z terenu budowy gazociągu. 

Tabela 7.20  Zestawienie wartości dopuszczalnych  

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 

Wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji 
[μg/m3] 

D1 [1 godz.] Da [1 rok] 

1. Dwutlenek azotu 200  40 

2. Dwutlenek siarki 350 20 

3. Tlenek węgla 30 000 - 

4. Pył zawieszony PM10 280 40 

5. Pył zawieszony PM2,5 - 20  

6.  Węglowodory alifatyczne 3 000 1 000 

7. Alkohol benzylowy 40 3,5 

8. Węglowodory aromatyczne 1000 43 

9. Butanol (butan1on) 300 26 

10. Keton etylowo – metylowy (butan2on) 300 26 

11. 
Keton izobutylowo – metylowy 
(metyloziobutyloketon) 

50 3,8 

12. Etylenodiamina 20 0,65 

13. Ksylen 100 10 

14. Octan butylu 100 8,7 

15. Etylobenzen 500 38 

W przypadku dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla częstość przekraczania stężeń jednogodzinnych 

odnosi się do poziomów dopuszczalnych wraz z marginesem tolerancji określonym w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 

poz.1031).  

Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, 

jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej 

niż 0,2% czasu w roku dla pozostałych zanieczyszczeń. Jeżeli dopuszczalna wartość odniesienia lub 

dopuszczalny poziom substancji uśrednione dla roku nie są przekroczone, należy uznać, że nie nastąpiło 

przekroczenie dopuszczalnej wartości. 

Dla wszystkich wybranych lokalizacji, do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  przyjęto 

największe wartości tła (przyjmując tym samym wariant najbardziej niekorzystny): 

• Pył zaw. PM10 - 23 μg/m3 (Brześć Kujawski, Włocławek)  

• SO2 – 4,5 μg/m3 (Włocławek, Choceń) 

• NO2 – 14,8 μg/m3 (Kowal) 

• pył zaw. PM2,5 – 16,7 μg/m3 (Włocławek) 

• CO – 369 μg/m3 (Brześć Kujawski, Włocławek). 

Różę wiatrów przyjęto jak dla stacji meteo: Płock – Radziwie. 
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7.7.4 Faza realizacji 

Określenie wartości emisji i jej parametrów dla poszczególnych źródeł wykonano na podstawie obliczeń 

teoretycznych w oparciu o dane dostarczone przez Zleceniodawcę. 

W fazie realizacji gazociągu będzie występowała emisja niezorganizowana. Źródłami zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego na tym etapie będą: 

• odcinki liniowe: spalanie oleju napędowego przez pojazdy dostawcze i maszyny budowlane, spawanie, 

• przewierty: spalanie oleju napędowego przez wiertnice, agregaty i pompy, pojazdy dostawcze i maszyny 

budowlane, spawanie 

• procesy malowania nadziemnych części rurociągów na ZZU – emisja lotnych związków organicznych 

(LZO) występujących w stosowanych materiałach antykorozyjnych i chemoodpornych. 

7.7.4.1 Emisja zanieczyszczeń w związku z budową odcinków liniowych 

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w siatce receptorów przeprowadzono dla 

reprezentatywnego odcinka gazociągu położonego w km ok. 34,400 - 35,400  (woj. kujawsko - pomorskie, 

pow. włoclawski, gmina Baruchowo). Przyjęto emitory liniowe  emitory od EL1 do EL10; każdy o długości 100m 

i umownej wysokości 1,5m.   

Powyższy odcinek przebiega w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz ma przebieg 

równoleżnikowy i południkowy, co pozwoliło na oszacowanie zasięgu występowania maksymalnych stężeń we 

wszystkich kierunkach. Dla pozostałych odcinków gazociągu, dla których nie przeprowadzano modelowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,  oddziaływanie fazy budowy odcinków liniowych na tereny przyległe 

będzie podobne jak dla zamodelowanego ww odcinka, ze względu na sukcesywne przesuwanie się frontu 

robót wzdłuż planowanej trasy.  

Emisja zanieczyszczeń placu budowy z odcinka liniowego będzie miała charakter niezorganizowany 

i pochodzić będzie głównie z: 

• ruchu pojazdów transportujących sprzęt oraz maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego), 

• procesów spawania związanych z łączeniem odcinków gazociągu. 

Ponadto z czynności takich, jak roboty ziemne (odkopywanie i zasypywanie) oraz izolowanie (piaskowanie 

styków przed ułożeniem izolacji, dokonywane głównie wewnątrz wykopu), emitowana będzie pewna ilość pyłu. 

Jednakże biorąc pod uwagę krótki czas realizacji prac, ich wpływ na stan powietrza będzie ograniczony do 

bezpośredniego otoczenia gazociągu i nie będzie zagrożeniem dla stanu higieny atmosfery. Również ze 

względu na brak możliwości oszacowania emisji pyłu podczas w/w operacji pominięto ją w obliczeniach. 

Gazociąg będzie  realizowany poprzez montaż odcinków roboczych o długości ok. 100 m, a następnie ich 

przyłączanie do istniejącego już gazociągu. Czas montażu jednego odcinka roboczego założono na ok. 7 dni 

(max 100h).  

Ruch pojazdów 

Ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych (dźwigi, koparki, spychacze) będzie źródłem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza na skutek spalania oleju napędowego. 

Do obliczeń zostały przyjęte następujące założenia: 

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego dla każdego rozpatrywanego 100m odcinka emitora 

– ok. 50 kg/h, 
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• czas emisji podczas prac związanych z realizacją każdego 100m odcinka emitora – ok. 100 h/rok. 

Ilość szkodliwych składników gazów spalinowych o charakterze normowym, powstających podczas spalania 

oleju napędowego, można przyjąć na podstawie publikacji Wydawnictwa Komunikacji i Łączności „Paliwa 

Oleje Smary”, J. Michałowska. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego (kg/Mg paliwa) przedstawiają się 

następująco: 

 

Tabela 7.21  Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Ilość składnika gazów spalinowych w kg pochodząca  

z 1 tony spalonego oleju napędowego 

Dwutlenek azotu 13,01 

Tlenek węgla 20,81 

Węglowodory alifatyczne 4,16 

Dwutlenek siarki 7,80 

Poniższa tabela zawiera obliczone wartości emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdego ze 100 m 

odcinków emitorów, w  km ok. 34,400-35,400. 

Tabela 7.22  Wielkość emisji ze spalania paliw dla każdego z emitorów liniowych w km ok. 34,400 – 35,400 gazociągu 

Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla każdego z 
emitorów (EL1 do EL10) w km ok. 

34,400-35,400 
Parametry każdego emitora: 

EL1-EL10 (w km ok. 34,400-35,400) 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek azotu 0,6505 0,06505 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 100 h/rok 

Tlenek węgla 1,0405 0,10405 

Dwutlenek siarki 0,3900 0,0390 

Węglowodory alifatyczne 0,2080 0,0208 

Procesy spawania 

Podczas operacji łączenia elementów metalowych za pomocą spawania elektrycznego będzie zachodzić 

emisja zanieczyszczeń do atmosfery.  

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• maksymalne zużycie elektrod dla każdego rozpatrywanego odcinka liniowego (100m)– ok. 1,65 kg/h, 

• czas emisji podczas prac związanych z realizacją odcinka liniowego (100m)  – ok. 100 h/rok 

• dla pyłu zaw. PM10 przyjęto, że całość mieści się  w pyle ogółem. Ponadto, że emisja pyłu zaw. 

PM10=emisji pyłu zaw. PM2.5. 

Emisja zanieczyszczeń z procesów spawania elektrycznego została obliczona w oparciu o wskaźniki unosu 

zawarte w Zeszytach Bipromasz Nr 79 – Charakterystyki emisji dla wybranych procesów produkcyjnych i 

urządzeń technologicznych przemysłu maszynowego, część III: 

 

Tabela 7.23  Wskaźniki emisji z procesów spawania 

Zanieczyszczenia g/kg zużytych elektrod 

Pył 15,51 

Tlenek węgla 2,7 

Dwutlenek azotu  2,1 

Poniższa tabela zawiera obliczone wartości emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdego 100m 

odcinka (emitora liniowego). 
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Tabela 7.24  Wielkość emisji z procesów spawania dla każdego ze 100 m  odcinka liniowego km ok. 34,400-35,400 
gazociągu 

Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla każdego z emitorów (EL1 
do EL10) w km ok. 34,400-35,400) Parametry każdego emitora: 

EL1-EL10 w km ok. 34,400-35,400 
kg/h Mg/rok 

Pył ogółem  0,0256 0,0026 

h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 100 h/rok (efektywnych godzin pracy) 

Pył zaw. PM10 0,0256 0,0026 

Pył zaw. PM2,5 0,0256 0,0026 

Tlenek węgla 0,0045 0,0004 

Dwutlenek azotu 0,0035 0,0003 

Sumaryczna emisja 

Przyjęte zostało założenie, że emisja pochodząca ze spalania oleju napędowego przez pojazdy ciężarowe 

i maszyny budowlane oraz emisja ze spawania elektrycznego mogą zachodzić jednocześnie (wariant 

najbardziej niekorzystny). 

W tabeli poniżej przedstawiono emisję sumaryczną z obu źródeł (spalanie paliw i spawanie). 

Tabela 7.25  Wielkość emisji sumarycznej dla każdego ze 100m emitora w dwóch lokalizacjach w km ok. 34,400-35,400 
gazociągu 

Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla każdego z 
emitorów (EL1 do EL10) w km ok. 34,400-

35,400 

Parametry każdego emitora: 

EL1-EL10 (EL1 do EL10) w km ok. 
34,400-35,400 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek azotu 0,654 0,0654 

 h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 100 h/rok  (efektywnych godzin pracy) 

Tlenek węgla 1,045 0,1045 

Dwutlenek siarki 0,390 0,0390 

Węglowodory alifatyczne 0,208 0,0208 

Pył ogółem w tym : 0,026 0,0026 

Pył zaw. PM10 0,026 0,0026 

Pył zaw. PM2,5 0,026 0,0026 

7.7.4.1.1 Określenie maksymalnych stężeń oraz zakresu obliczeń – odcinki liniowe 

Obliczenia maksymalnych stężeń zanieczyszczeń (Smm) przeprowadzono na komputerze w oparciu o pakiet 

programów OPERAT FB.  

W obliczeniach uwzględniono maksymalne emisje zanieczyszczeń, aktualne tło zanieczyszczeń oraz 

maksymalne czasookresy pracy źródeł. 

Cemisy dla poszczególnych emitorów  EL1 do EL10 (w km ok.34,400-35,400) przedstawiono w poniższej 

tabeli. 

Tabela 7.26  Cemisy 

Rodzaj emitora Numer emitora 
Czas 

efektywnej 
emisji [h/rok] 

Podokresy 

I II III VI V VI VII VIII IX X 

Odcinek gazociągu  

EL1  100 1 - - - - - - - - - 

EL2 100 - 1 - - - - - - - - 

EL3 100 - - 1 - - - - - - - 

EL4 100 - - - 1 - - - - - - 

EL5  100 - - - - 1 - - - - - 

EL6 100 - - - - - 1 - - - - 

EL7 100 - - - - - - 1 - - - 

EL8  100 - - - - - - - 1 - - 

EL9  100 - - - - - - - - 1 - 

EL10 100 - - - - - - - - - 1 
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Parametry emitorów oraz dane do obliczeń przedstawia załącznik 11.1.   

Klasyfikację emitorów w stosunku do stężeń dopuszczalnych obliczonych z D1 przedstawiają poniższe tabele: 

Tabela 7.27  Klasyfikacja emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych – odcinki liniowe 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. ΣSmm [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 
Ocena* 

w km ok. 34,400-35,400 

pył PM10 122 280 0.1*D1< Smm <D1 

pył zaw. PM2,5 122 - bez oceny - brak normy 

dwutlenek siarki 3661 350 Smm > D1 

tlenek węgla 9810 30000 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory alifatyczne 976 3000 0.1*D1< Smm <D1 

dwutlenek azotu 6139 200 Smm > D1 

*skrócony zakres obliczeń oznacza ΣSmm ≤ 0.1 D1 

7.7.4.1.2 Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza – odcinki liniowe 

Przestrzenne rozkłady maksymalnych, sumarycznych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych 

w fazie budowy odcinka liniowego gazociągu w stosunku do obowiązujących norm – uwzględniając tło 

zanieczyszczeń – obliczono w oparciu o program OPERAT FB.  

Ze względu na wartość Σ Smm do pełnego zakresu obliczeń zakwalifikowane zostały wszystkie 

zanieczyszczenia. Największe znaczenie dla stanu środowiska będzie miała emisja dwutlenku azotu 

(stosunek stężenia maksymalnego do stężenia dopuszczalnego jest największy w porównaniu z innymi 

zanieczyszczeniami). 

Dane do obliczeń długookresowych zawiera załącznik 11.1.  Do obliczeń przyjęto siatkę obliczeniową 10 x 10 

[m]. 

Lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej oznaczonych jako Z1_34km, Z2_34km, Z3_34km, Z4_34km, 

w których obliczano rozprzestrzenianie się zanieczysczzeń przedstawiono w załączniku nr 11.3.. 

Po przeanalizowaniu wyników obliczeń na siatce receptorów stwierdzono, że stężenia jednogodzinne 

przedstawiają się następująco (załącznik 11.2): 

• dwutlenku azotu przekroczą wartość dopuszczalną 200 μg/m3 w odległości maksymalnie do ok. 190 m 

od osi gazociągu, 

• dwutlenku siarki przekroczą wartość dopuszczalną 350 μg/m3 w odległości maksymalnie do ok. 150 m od 

osi gazociągu. 

Ponadnormatywne częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych wystąpią w następującej odległości od osi 

gazociągu: 

• dla dwutlenku azotu – maksymalnie ok. 30 m, 

• dla dwutlenku siarki – maksymalnie ok. 20 m. 

Ponadnormatywne częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu i dwutlenku siarki nie 

będą występować na założonych na wysokości zabudowy mieszkaniowej w punktach (przedstawiono je w 

załączniku nr 11.2 i 11.3. i opisano jako Z1_34km, Z2_34km, Z3_34km, Z4_34km).  Oddziaływanie na etapie 

budowy, poszczególnych odcinków gazociągu będzie krótkotrwałe, chwilowe (efektywny czas pracy wynosi 
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100 h/rok dla realizacji 100 m odcinka).  Stężenia średnioroczne dla wszystkich modelowanych substancji 

będą również dotrzymane. 

Stężenia maksymalne węglowodorów alifatycznych i pyłu PM10 oraz stężenia średnioroczne wszystkich 

analizowanych zanieczyszczeń nie przekroczą dopuszczalnych norm.  

Na pozostałych odcinkach rurociągu, w których nie przeprowadzono modelowania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń, rozkłady izolinii oraz stężenia zanieczyszczeń będą bardzo podobne.  

Obliczone częstości przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnych poziomów substancji oraz 

wartości stężeń substancji odniesionych do roku na granicy pasa kształtują się następująco: 

 

Tabela 7.28  Wyniki obliczeń w siatce receptorów na granicy pasa przebiegu rurociągu w km ok. 34,400-35,400 gazociągu 
– odcinki liniowe 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń 

Zakres obliczeń 

Stężenia 
maksymalne Sa 

[μg/m3] 

Częstości przekraczania D1 
[%] 

Stężenia 
średnioroczne Sa 

[μg/m3] 

Poziom terenu z = 0.0 m; w km ok. 34,400 – 35,400 

1 Dwutlenek azotu 2092,27> 200 0,171< 0.2 1,3221< Da-R [25,2] 

2 Dwutlenek siarki 1247,7> 350 0,038< 0.274 0,788< Da-R [15,5] 

3 Węglowodory alifatyczne 332,7< 3 000 0.00 < 0.2 0,210< Da-R [900] 

4 Tlenek węgla 3343<30000 0,00< 0,2 - 

5 Pył zawieszony PM10 41,6< 280 0.00 < 0.2 0,026< Da-R [17] 

6 Pył zawieszony PM2.5 - - 0,026< Da-R [3,3] 

Wyniki obliczeń częstości przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnych poziomów substancji oraz 

wartości stężeń substancji odniesionych do roku [Sa] na poziomie terenu oraz na wysokości założonych 

punktów zabudowy mieszkaniowej przedstawiono w załączniku nr 11.2. 

Graficzną prezentację stanu zanieczyszczenia powietrza w obu lokalizacjach przedstawiono w załączniku 11.3 

7.7.4.2 Emisja zanieczyszczeń w związku z wykonaniem przewiertów 

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przejść bezwykopowych. Do modelowania rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń wybrano dwie lokalizacje: 

• w km ok. 11,000-11,100 pod lasem i drogą asfaltową (woj. kujawsko – pomorskie, powiat włocławski, 

gmina Włocławek) gdzie planuje się wykonanie przewiertu o długości ok. 110m. Najblizsza zabudowa 

oddalona jest o około 31m od osi gazociagu 

• w km ok. 12,700-13,200 (woj. kujawsko – pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek) gdzie planuje 

się wykonanie najdłuższego przewiertu pod drogą asfaltową o długości ok. 465m. Najblizsza zabudowa 

oddalona jest o około 34m od osi gazociagu 

Emisja zanieczyszczeń w wyniku wykonania przewiertu/ będzie miała charakter niezorganizowany i pochodzić 

będzie głównie z: 

• pracy wiertnic, agregatów i pomp, ruchu pojazdów dostawczych oraz maszyn budowlanych (spalanie 

oleju napędowego), 

• procesów spawania związanych z łączeniem odcinków gazociągu. 
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7.7.4.2.1 Strefa montażu gazociągu  

Emisja z procesów spalania oleju napędowego w strefie montażu gazociągu przewidzianego do wciągnięcia 

pod drogą asfaltową oraz z procesów spawania 

Strefa montażu gazociągu została potraktowana jako dwa emitory liniowe o długości założonej, każdy po  

około 600 m i wysokości 1,5 m: 

• o nazwie EDrAsfLas1 (na wejściu przewiertu) oraz EDrAsfLas4 (na wyjściu przewiertu) w km ok. 11,00-

11,100. 

• o nazwie EDrAsf1 (na wejściu przewiertu) oraz EDrAsf4 (na wyjściu przewiertu) w km ok. 12,700-13,200. 

Ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych (koparki, spychacze) będą źródłem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza na skutek spalania oleju napędowego. 

Do obliczeń zostały przyjęte następujące założenia: 

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego dla 600m każdego z emitorów liniowych (EDrAsf1, 

EDrAsf4, EDrAsfLas1, EDrAsfLas4) – ok. 50 kg/h, 

• czas emisji z procesów spalania oleju napędowego w strefie montażu gazociągu przyjęto na około 

150h/rok (efektywnych godzin roboczych) dla każdego z emitorów EDrAsf1, EDrAsf4, EDrAsfLas1, 

EDrAsfLas4. Ilość szkodliwych składników gazów spalinowych o charakterze normowym, powstających 

podczas spalania oleju napędowego, można przyjąć na podstawie publikacji Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności „Paliwa Oleje Smary”, J. Michałowska. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego (kg/Mg paliwa) przedstawiono we 

wcześniejszych tabelkach niniejszego Raportu (pt. Wskaźniki emisji ze spalania oleju napędowego).   

Poniższa tabela zawiera obliczone wartości emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń (zgodnie ze 

wspomnianymi emisji ze spalania oleju napędowego): 

 

Tabela 7.29  Wielkość emisji ze spalania paliw przez pojazdy w km ok. 12,700-13,200  oraz w km ok. 11,000-11,100  (woj. 
kujawsko – pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek)  gazociągu. 

Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna  

(spalanie paliw)  

dla każdego emitora liniowego EDrAsf1, 
EDrAsf4 w km ok. 12,700-13,200 oraz 

EDrAsfLas1, EDrAsfLas4 w km ok. 11,000-
11,100 

Parametry emitora: 

EDrAsf1, EDrAsf4 w km ok. 12,700-13,200 
oraz EDrAsfLas1, EDrAsfLas4 w km ok. 

11,000-11,100 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek azotu    0,654 0,0984 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 150h/rok (efektywny czas pracy) 

Tlenek węgla    1,045 0,1567 

Dwutlenek siarki 0,3900 0,0585 

Węglowodory alifatyczne 0,2080 0,0312 

W strefie tej przewidziano również procesy spawania (łączenia elementów metalowych za pomocą spawania 

elektrycznego i przyjęto następujące założenia: 

• maksymalne zużycie elektrod dla każdego rozpatrywanego odcinka (600m) w każdej z dwóch lokalizacji 

– ok. 1,65 kg/h, 

• czas emisji podczas prac związanych ze spalaniem paliwa w strefie montażu gazociągu  (600m) w każdej 

z dwóch lokalizacji – ok. 150 h/rok, 
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• dla pyłu zaw. PM10, przyjęto, ze całość mieści się  w pyle ogółem. Ponadto, że emisja pyłu zaw., 

PM10=emisji pyłu zaw. PM2.5. 

Emisja zanieczyszczeń z procesów spawania elektrycznego została obliczona w oparciu o wskaźniki unosu, 

zgodnie z tabelą pt „Wskaźniki emisji z procesów spawania” przedstawioną w rozdziale 7.7.4.1 

Poniższa tabela zawiera obliczone wartości emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdego 600m 

odcinka w strefie montażu  gazociągu (emitora liniowego). 

Tabela 7.30  Wielkość emisji z procesów spawania gazociągu w km ok. 12,700-13,200  oraz w km ok. 11,000-11,100 

Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna 

 (spawanie) 

dla każdego emitora liniowego EDrAsf1, EDrAsf4 w 
km ok. 12,700-13,200 oraz EDrAsfLas1, EDrAsfLas4 

w km ok. 11,000-11,100 

Parametry emitora: 

EDrAsf1, EDrAsf4 w km ok. 12,700-
13,200 oraz EDrAsfLas1, EDrAsfLas4 

w km ok. 11,000-11,100 

kg/h Mg/rok 

Pył ogółem  0,0256 0,0038 

h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 150 h/rok (efektywny czas pracy) 

Pył zaw. PM10 0,0256 0,0038 

Pył zaw. PM2,5 0,0256 0,0038 

Tlenek węgla 0,0045 0,0007 

Dwutlenek azotu 0,0035 0,0005 

Sumaryczna wielkość emisji (procesy spawania i ruchu pojazdów) przedstawia się następująco: 
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Tabela 7.31 Wielkość emisji sumarycznej dla każdego z emitorów liniowych w km ok. 12,700-13,200  oraz w km ok. 11,000-
11,100 

Zanieczyszczenia 

Sumaryczna misja maksymalna 
(spalanie paliw i spawanie) dla 

każdego emitora liniowego 
EDrAsf1, EDrAsf4 w km ok. 12,700-

13,200 oraz EDrAsfLas1, 
EDrAsfLas4 w km ok. 11,000-

11,100) 

Parametry emitora: 

EDrAsf1, EDrAsf4 w km ok. 12,700-13,200 
oraz EDrAsfLas1, EDrAsfLas4 w km ok. 

11,000-11,100 

kg/h Mg/rok 

Dwutlenek azotu 0,654 0,098 

 h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 150 h/rok  (efektywny czas pracy) 

Tlenek węgla 1,045 0,1567 

Dwutlenek siarki 0,390 0,0585 

Węglowodory alifatyczne 0,208 0,0312 

Pył ogółem w tym : 0,026 0,0038 

Pył zaw. PM10 0,026 0,0038 

Pył zaw. PM2,5 0,026 0,0038 

Wprowadzone wielkoci emisji zanieczyszczeń oraz parametry emitorów liniowych przedstawiono w załączniku 

nr 12.1 – dla odcinka w km ok. 11, 000-11,100 oraz w załączniku nr 12.4. – dla odcinka w km ok 12,700-

13,200. 

7.7.4.2.2 Place maszynowe 

Podczas wykonywania przewiertu , źródłem emisji zanieczyszczeń będzie spalanie oleju napędowego przez 

wiertnice, agregaty, pompy, pojazdy ciężarowe i maszyny budowlane. Plac maszynowy przy wejściu 

przewiertu oraz plac montażowy przy wyjściu przewiertu potraktowano jako umowne emitory powierzchniowe.  

W przypadku” 

• km ok. 11,000-11,100, będzie to (długość przewiertu około 110m): 

− emitor powierzchniowy EDrAsfLas2 na wejściu przewiertu o powierzchni umownej około 630m2 

o wysokości 1,5 m  

− emitor powierzchniowy EDrAsfLas3 na wyjściu przewiertu o powierzchni umownej około 300m2 

o wysokości 1,5 m  

• km ok. 12,700-13,200 będzie to (długość przewiertu około 465m): 

− emitor powierzchniowy EDrAsf2 na wejściu przewiertu o powierzchni umownej około 1200m2 

o wysokości 1,5 m 

− emitor powierzchniowy EDrAsf3 na wyjściu przewiertu o powierzchni umownej około 600m2 

o wysokości 1,5 m. 

Dla uproszczenia do obliczeń przyjęto następujące założenia (zużycia surowców będą podobne dla obu 

lokalizacji): 

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego zarówno od strony wyjścia przewiertu dla obu 

lokalizacji (EDrAsf3, EDrAsfLas3)– po ok. 75 kg/h,  

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego od strony wejścia przewiertu dla obu lokalizacji 

(EDrAsf2, EDrAsfLas2) – po ok. 150 kg/h. 

Dla przewiertów założono, że: 

• efektywny czas emisji podczas dokonywania przewiertu przez Las i drogę asfaltową w km ok. 11,000-

11,000 (długość przewiertu około. 110m) będzie wynosił około 50 h/rok, 
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• efektywny czas emisji podczas dokonywania przewiertu przez drogę asfaltową w km ok.  12,700-13,200 

(najdłuższy przewiert=465m) będzie wynosił około 150 h/rok. 

Ilość szkodliwych składników gazów spalinowych o charakterze normowym, powstających podczas spalania 

oleju napędowego, przyjęto  na podstawie wspomnianej we wcześniejszych rozdziałach publikacji 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności „Paliwa Oleje Smary”, J. Michałowska.  

Poniższa tabela zawiera obliczone wartości emisji dla poszczególnych zanieczyszczeń: 

Tabela 7.32  Wielkość emisji ze spalania paliw na placach maszynowych – wejście przewiertu w km ok. 12,700-13,200 

Lp. Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla emitora 
powierzchniowego  

EDrAsf2 w km ok. 12,700-13,200 

Parametry emitora: 

EDrAsf2 w km ok. 

12,700-13,200 
kg/h Mg/rok 

1 Dwutlenek azotu 1,9515 0,293 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 150 h/rok  

2 Tlenek węgla 3,1215 0,468 

3 Dwutlenek siarki 1,17 0,094 

4 Węglowodory alifatyczne 0,624 0,176 

Tabela 7.33  Wielkość emisji ze spalania paliw na placach maszynowych – wyjście przewiertu w km ok. 12,700-13,200 

Lp. Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla emitora 
powierzchniowego  

EDrAsf3 w km ok. 12,700-13,200 

Parametry emitora: 

EDrAsf3 w km ok. 

12,700-13,200 
kg/h Mg/rok 

1 Dwutlenek azotu 0,9758 0,1464 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 150 h/rok 

2 Tlenek węgla 1,5608 0,2341 

3 Dwutlenek siarki 0,5850 0,0468 

4 Węglowodory alifatyczne 0,3120 0,0878 

Tabela 7.34 Wielkość emisji ze spalania paliw na placach maszynowych – wejście przewiertu w km ok. 11,000-11,100 

Lp. Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla emitora 
powierzchniowego EDrAsfLas2 w km 

ok. 11,000-11,100 

Parametry emitora: 

EDrAsfLas22 w km ok. 
ok. 11,000-11,100 

kg/h Mg/rok 

1 Dwutlenek azotu 1,9515 0,098 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 50 h/rok  

2 Tlenek węgla 3,1215 0,156 

3 Dwutlenek siarki 1,17 0,031 

4 Węglowodory alifatyczne 0,624 0,059 

 

Tabela 7.35 Wielkość emisji ze spalania paliw na placach maszynowych – wyjście przewiertu w km ok. 11,000-11,100 

Lp. Zanieczyszczenia 

Emisja maksymalna dla emitora 
powierzchniowego EDrAsfLas3 w km 

ok. 11,000-11,100 

Parametry emitora: 

EDrAsfLas3 w km ok. ok. 
11,000-11,100 

kg/h Mg/rok 

1 Dwutlenek azotu 0,9758 0,0488 
h = 1.5 m 

Tg = 293 K 

τ = 50 h/rok 

2 Tlenek węgla 1,5608 0,0780 

3 Dwutlenek siarki 0,5850 0,0156 

4 Węglowodory alifatyczne 0,3120 0,0293 

 

7.7.4.2.2.1 Określenie maksymalnych stężeń oraz zakresu obliczeń – przejścia bezwykopowe 

Obliczenia maksymalnych stężeń zanieczyszczeń (Smm) przeprowadzono na komputerze za pomocą pakietu 

programów OPERAT FB.  W obliczeniach uwzględnione zostały maksymalne emisje zanieczyszczeń, 

aktualne tło zanieczyszczeń oraz maksymalne czasy pracy źródeł.Cemisy dla poszczególnych źródeł emisji 

przedstawiono w tabeli poniżej (wszystkich emitorów liniowych i powierzchniowych w obu lokalizacjach). 
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Tabela 7.36  Cemisy w km ok. 12,700-13,200 

Numer 
emitora 

Rodzaj emitora 
Czas emisji 

[h/rok] 

Cemisy 

Udział w I okresie- 
150h 

I 

EDrAsf1 Strefa montażu gazociągu 150 1 

EDrAsf2 
Emitor powierzchniowy – wejście 
przewiertu 

150 1 

EDrAsf3 
Emitor powierzchniowy – wyjście 
przewiertu 

150 1 

EDrAsf4 Strefa montażu gazociągu 150 1 

Tabela 7.37  Cemisy w km ok. 11,000-11,100 

Numer emitora Rodzaj emitora 
Czas emisji 

[h/rok] 

Cemisy 

Udział w I 
okresie- 100h 

Udział w I 
okresie- 50h 

I II 

EDrAsfLas1 Strefa montażu gazociągu 150 1 1 

EDrAsfLas2 
Emitor powierzchniowy – wejście 
przewiertu 

50 - 1 

EDrAsfLas3 
Emitor powierzchniowy – wyjście 
przewiertu 

50 - 1 

EDrAsfLas4 Strefa montażu gazociągu 150 1 1 

Parametry emitorów oraz dane do obliczeń przedstawia załącznik 12.1 (odcinek w km ok. 11,000-11,100) oraz 

załącznik nr 12.4. (odcinek w km ok. 12,700-13,200). Klasyfikację emitorów w stosunku do stężeń 

dopuszczalnych obliczonych z D1 przedstawia poniższa tabela : 

Tabela 7.38  Klasyfikacja emitorów – przejścia bezwykopowe  

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. ΣSmm [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz.  

D1 [µg/m3] 
Ocena * 

W km ok. 11,000-11,100 

pył PM-10 58,5  280  0.1*D1< Smm <D1 

dwutlenek siarki 9378  350  Smm > D1 

tlenek węgla 42832  30000  Smm > D1 

węglowodory alifatyczne 15227  3000  Smm > D1 

dwutlenek azotu 26781  200  Smm > D1 

pył zaw. PM2,5 58,5   -  bez oceny - brak D1 

W km ok 12,700-13,200 

pył PM-10 57,1  280  0.1*D1< Smm <D1 

dwutlenek siarki 13343  350  Smm > D1 

tlenek węgla 35617  30000  Smm > D1 

węglowodory alifatyczne 7116  3000  Smm > D1 

dwutlenek azotu 22270  200  Smm > D1 

pył zaw. PM2,5 57,1  -  bez oceny - brak D1 

*skrócony zakres obliczeń oznacza ΣSmm≤0.1 D1 

Z powyższego zestawienia wynika, że sumy stężeń maksymalnych na obu modelowanych odcinkach 

gazociągu są bardzo podobne.  Dla pozostałych odcinków, w których będzie wykonywało się przewierty, a dla  

których nie wykonano modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wielkości sumy stężeń 

maksymalnych będą bardzo zbliżone. Największe sumy stężeń maksymalnych obliczono dla dwutlenki siarki 

i dwutlenku azotu.  
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7.7.4.2.2.2 Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza – przejścia bezwykopowe 

Przestrzenne rozkłady maksymalnych, sumarycznych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych 

na terenie inwestycji w stosunku do obowiązujących norm – uwzględniając tło zanieczyszczeń – obliczono 

w oparciu o program OPERAT FB.  

Ze względu na wartość Σ Smm do pełnego zakresu obliczeń zakwalifikowane zostały wszystkie substancje. 

Największe znaczenie dla stanu środowiska będzie miała emisja dwutlenku azotu (stosunek stężenia 

maksymalnego do stężenia dopuszczalnego jest największy w porównaniu z innymi zanieczyszczeniami) oraz 

dwutlenku siarki. 

Dane do obliczeń długookresowych zawiera załącznik 12.1 (odcinek w km ok. 11,000-11,100) oraz załącznik 

nr 12.4 (odcinek w km ok.12,700-13,200). 

Do obliczeń przyjęto siatkę obliczeniową 20 x 20 [m]. 

Po przeanalizowaniu wyników obliczeń na siatce receptorów można stwierdzić, że w wyniku 

prowadzonych prac (przewiertów) wartości stężeń maksymalnych dla poszczególnych związków oraz 

częstości przekroczeń będą bardzo podobne dla obu analizowanych odcinków: 

• stężenia jednogodzinne dwutlenku azotu przekroczą wartość dopuszczalną 200 μg/m3 

w promieniu od ok. 600m do max. 800 m od placu maszynowego na wejściu przewiertu i wyjściu 

przewiertu. Ponadnormatywna częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu 

poza placem maszynowym na wejściu i wyjściu przewiertu będzie kształtować się w odległości 

max ok. 40-50 m . Stężenia średnioroczne będą dotrzymane. 

• stężenia jednogodzinne dwutlenku siarki przekroczą wartość dopuszczalną 350 μg/m3 

w promieniu max ok. 250-350 m od placu maszynowego na wejściu i wyjściu przewiertu. 

Ponadnormatywna częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych poza placem maszynowym 

na wejściu i wyjściu przewiertu będzie kształtować się w odległości odpowiednio max. ok. 20 -

30m. Stężenia średnioroczne będą dotrzymane. 

• stężenia jednogodzinne i średnioroczne pozostałych zanieczyszczeń nie przekroczą wartości 

dopuszczalnych poza placami maszynowymi.  

Na wysokości założonej zabudowy mieszkaniowej, której lokalizację przedstawiono na załączniku nr 12.3 – 

dla odcinka w km ok. 11,000-11,100 (zabudowa z1_11km, z2_11km, z3_11km) oraz na załączniku nr 12.6. 

(zabudowa Z1_12,700km, Z2_12,700km, Z3_12,700km, Z4_12,700km) również przeprowadzono obliczenia 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Wyniki przedstawiono w załączniku nr 12.2. (odcinek w km ok. 11,000-

11,100 ) i załączniku nr  12.5.(odcinek w km ok. 12,700-13,200). Nie stwierdzono występowania przekroczeń 

stężeń maksymalnych i średniorocznych na różnych wysokościach zabudowy mieszkaniowej.  

Na podstawie przeprowadzonego modelowania nie prognozuje się możliwości wystąpienia 

ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych dla NO2 w odległości >50m i dla SO2 

w odległości  >30m od osi gazociągu na pobliskiej zabudowie mieszkaniowej. Zatem jeśli na innych odcinkach 

gazociągu planuje się realizację takich przewiertów, prawdopodobieństwo wystąpienia częstości przekroczeń 

jest niskie (przewierty te będą krótsze, czas ich realizacji również będzie krótszy, zatem zasięg występowania 

stężeń maksymalnych również będzie mniejszy).  

Obliczone częstości przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnych poziomów substancji oraz 

wartości stężeń substancji odniesionych do roku kształtują się następująco: 
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Tabela 7.39 Wyniki obliczeń w siatce receptorów w siatce receptorów na granicy pasa – przejścia bezwykopowe  

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń 

Zakres obliczeń 

Stężenia maksymalne 
Sa [μg/m3] 

Częstości przekraczania 
D1 [%] 

Stężenia średnioroczne Sa 
[μg/m3] 

Poziom terenu z = 0.0 m w km ok. 11,000-11,100 

1 Dwutlenek azotu 2203,29 > 200 0,055 < 0.2 0,5593 < Da-R [25,2] 

2 Tlenek węgla 3524,2 < 30 000 0.00 < 0.2 0,895 [-] 

3 Dwutlenek siarki 704,6 > 350 0,012 < 0.274 0,202 < Da-R [15,5] 

4 Węglowodory alifatyczne 1320,9 < 3 000 0.00 < 0.2 0,312 < Da-R [900] 

5 Pył zawieszony PM10 7,2 < 280 0.00 < 0.2 0,003< Da-R [17] 

6 Pył zawieszony PM2.5 - - 0,003 < Da-R [3,3] 

Poziom terenu z = 0.0 m, w km ok. 12,700-13,200 

1 Dwutlenek azotu 2212,19 > 200 0,088 < 0.2 0,7526 < Da-R [25,2] 

2 Tlenek węgla 3538,5 < 30 000 0.00 < 0.2 1,204 [-] 

3 Dwutlenek siarki 1326,3 > 350 0,031 <0.274 0,451 < Da-R [15,5] 

4 Węglowodory alifatyczne 707,3 < 3 000 0.00 < 0.2 0,241 < Da-R [900] 

5 Pył zawieszony PM10 5< 280 0.00 < 0.2 0,003< Da-R [17] 

6 Pył zawieszony PM2.5 - - 0,003< Da-R [3,3] 

Wyniki obliczeń częstości przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnych poziomów substancji oraz 

wartości stężeń substancji odniesionych do roku zawiera załącznik nr 12.2. (odcinek w km ok. 11,000-11,100) 

i załącznik nr  12.5.(odcinek w km ok. 12,700-13,200). 

Graficzną reprezentację stanu zanieczyszczenia powietrza przedstawiono w załączniku 12.3  (odcinek w km 

ok. 11,000-11,100). i 12.6 . (odcinek w km ok. 12,700-13,200).  

Rozkład izolinii na pozostałych odcinkach, dla których nie wykonywano rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

w miejscach wykonywania przewiertów będzie podobny i będzie zależał od wielkości pola powierzchni na 

wejściu czy wyjściu przewiertu.  

7.7.4.3 Budowa obiektów towarzyszących 

Wraz z gazociągiem planuje się budowę  zespołu zaporowo – upustowego (ZZU) w Przydatkach Wolskich z 

dodatkowym wykonaniem drogi dojazdowej oraz śluzę nadawczo – odbiorczą tłoków na zespole 

włączeniowym do węzła Gustorzyn.  

Podczas fazy budowy będzie miała miejsce emisja niezorganizowana, pochodząca ze spalania paliw 

w silnikach pojazdów biorących udział w budowie tych dróg oraz emisja zanieczyszczeń z procesów 

zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego naziemnych części rurociągów na ZZU.  

Emisja pochodząca ze spalania paliw w silnikach pojazdów  

Emisja ta będzie miała jednak charakter krótkotrwały, lokalny i o wiele mniejszy niż w przypadku wykonywania 

przewiertów (podczas wykonywania przewiertów stosowane są urządzenia, emitujące znacznie większy 

ładunek zanieczyszczeń do powietrza).  Stąd emisję tą pominięto w obliczeniach.  

Emisja zanieczyszczeń z procesów zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego 

Fragmenty naziemne rurociągów na ZZU i SNO zabezpieczone zostaną materiałami chemoodpornymi 

i antykorozyjnymi, w których zawarte są lotne związki organiczne.  

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w siatce receptorów przeprowadzono dla lokalizacji ZZU 

Przydatki w km ok. 23,100 w miejscach gdzie zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest najbliżej w stosunku 

do osi gazociągu w porównaniu z pozostałymi odcinkami gazociągu (założone dwa punkty obliczeniowe na 

wysokości zabudowy mieszkaniowej przedstawiono w Załączniku nr 10.5.3 – Z1_ZZU i Z2_ZZU). Przybliżone 

wymiary działki wygrodzonej pod ZZU to ok. 650m2 (ZZU) + droga dojazdowa o powierzchni ok. 1000 m2 
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i długości ok 220m. Założono emitor powierzchniowy  w km ok. 23,100 EZZU3 o umownej wysokości 1,5m 

i powierzchni ok. 1400m2. 

Przykładową listę użytych materiałów do zabezpieczenia rurociągów przedstawiono poniżej: 

1. materiały chemoodporne: 

• np. powłoka epoksydowa Sikagard 63N, wyprodukowana przez firmę SIKA  

2. materiały antykorozyjne (farby epoksydowo – poliuretanowe): 

• np. EMAPUR P, wyprodukowana przez firmę OLIVA 

• np. EPIRUSTIX 2000, wyprodukowana przez firmę OLIVA. 

Do obliczeń przyjęte zostały następujące założenia: 

• maksymalne zużycie każdego rodzaju farby przyjęto z nadmiarem – 0,5 kg/h, 

• czas emisji podczas prac związanych z malowaniem ZZU/SNO, dla każdej z farb – 40 h/rok. 

Na podstawie kart bezpieczeństwa udostępnionych przez producentów zostały określone zawartości 

substancji lotnych w poszczególnych surowcach: 

1. powłoka Sikagard 63N – składniki A i B wymieszane w proporcji 87:13: 

• składnik A: 

− alkohol benzylowy – do 10%, 

− solvent – nafta (traktowana jako węglowodory aromatyczne) – do 1%, 

• składnik B: 

− alkohol benzylowy – do 25%, 

• mieszanina składników A i B: 

− alkohol benzylowy – do 11,9%, 

− solvent – nafta – do 0,87%. 

2. farba epoxydowa EPIRUSTIK 2000 – składniki A i B wymieszane w proporcji 100:18: 

• składnik A: 

− butanol- do 2% 

− keton etylowo - metylowy – do 2%, 

− keton izobutylowo - metylowy – do 2% 

− solvent – nafta (traktowana jako węglowodory aromatyczne) – do 0,3%, 

• składnik B: 

− etylenodiamina – do 4% 

− ksylen – do 30%, 

• mieszanina składników A i B: 

− butanol- do 7,6% 

− keton etylowo - metylowy – do 1,64%, 

− keton izobutylowo - metylowy – do 1,64% 

− solvent – nafta (traktowana jako węglowodory aromatyczne)   – do 1,64%, 

− etylenodiamina – do 0,72% 

− ksylen – ok. 5,4%, 

3. farba poliuretanowa EMAPUR P – składniki A i B wymieszane w proporcji 100:20: 

• składnik A: 

− ksylen – do 20%, 

− octan butylu – do 20%, 

− solvent – nafta (traktowana jako węglowodory aromatyczne) – do 0,5% 

• składnik B: 

− ksylen – do 19%, 

− etylobenzen – do 3% 
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• mieszanina składników A i B: 

− ksylen – do 19,8%, 

− octan butylu - do 16%, 

− etylobenzen – do 0,6%, 

− solvent – nafta (traktowana jako węglowodory aromatyczne) – do 0,4%. 

W poniższych tabelach  przedstawione zostały wyliczone (na podstawie powyższych założeń) wielkości emisji 

ww zanieczyszczeń, pochodzących z materiałów antykorozyjnych i chemoodpornych, emitowanych do 

powietrza. 

Tabela 7.40 Wielkości emisji zanieczyszczeń podczas nakładania materiałów antykorozyjnych i chemoodpornych 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 
Zawartość 

procentowa 

Emisja maksymalna  
Parametry emitora EZZU3  

kg/h Mg/rok 

SIKAGARD 63N 

1. Alkohol benzylowy 11,9% 0,059 0,0024 h = 1,5 m; Tg = 293 K 

τ = 40 h/rok     2. Węglowodory aromatyczne 0,87% 0,0044 0,00017 

EPIRUSTIK 2000 

3. Butanol 1,64 0,0082 0,0003 

h = 1,5 m, Tg = 293 K 

τ = 40 h/rok      

4. Keton etylowo - metylowy 1,64 0,0082 0,0003 

5. keton izobutylowo - metylowy 1,64 0,0082 0,0003 

6. Węglowodory aromatyczne 0,246 0,0012 0,00005 

7. Etylenodiamina 0,72 0,0036 0,0001 

8. Ksylen 5,4 0,0270 0,0011 

EMAPUR R 

9. Ksylen 19,8% 0,0990 0,0040 

h = 1,5 m; Tg = 293 K 

τ = 40 h/rok      

10. Octan butylu 16% 0,0800 0,0032 

11. Węglowodory aromatyczne 0,4% 0,0020 0,0001 

12. Etylobenzen 0,6% 0,0030 0,0001 

Tabela 7.41 Sumaryczna wielkości emisji zanieczyszczeń podczas nakładania materiałów antykorozyjnych i 
chemoodpornych dla każdego z emitorów EZZU3  

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 
Emisja maksymalna 

kg/h Mg/rok 

1. Węglowodory aromatyczne    0,0076    0,000304 

2. Alkohol benzylowy    0,0598    0,002392 

3 Alkohol butylowy (butanol)    0,0082    0,000328 

4 Ksylen    0,126    0,00504 

5 Metyloetyloketon    0,0082    0,000328 

6 Metyloizobutyloketon    0,0082    0,000328 

7 Etylenodwuamina    0,0036    0,000144 

8 Octan butylu    0,08    0,0032 

9 Etylobenzen    0,003    0,00012 

Parametry emitora oraz wydruki z programu OPERAT przedstawiono w załączniku nr 13.1. 

7.7.4.3.1 Określenie maksymalnych stężeń oraz zakresu obliczeń  

Obliczenia maksymalnych stężeń zanieczyszczeń (Smm) przeprowadzono na komputerze za pomocą pakietu 

programów OPERAT FB. W obliczeniach uwzględnione zostały maksymalne emisje zanieczyszczeń, aktualne 

tło zanieczyszczeń oraz maksymalne czasy pracy źródeł. Cemisy dla emitora przedstawiono w tabeli poniżej.  
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Tabela 7.42  Cemisy dla emitora EZZU3  

Numer 
emitora 

Rodzaj emitora 
Czas emisji 

[h/rok] 

Cemisy (udziały w 
okresie) 

1 okres 

(40 h/rok) 

EZZU3  

Nakładanie Sikagard 63N  40 1 

Nakładanie Epirustik 2000 w strefie strefie budowy ZZU 40 1 

Nakładanie Emapur R w strefie budowy ZZU 40 1 

Parametry emitorów oraz wydruki z programu OPERAT przedstawiono w załączniku nr 13.1. 

Klasyfikację emitorów w stosunku do stężeń dopuszczalnych obliczonych z D1 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 7.43 Klasyfikacja emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych  w km ok. 23,100 ZZU3 

Nazwa zanieczyszczenia 
Suma stężeń 

max. [µg/m3] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m3] 
Ocena* 

Lokalizacja ZZU3  w km ok. 23,100 

ksylen 912 100 Smm > D1 

alkohol butylowy 59,4 300 0.1*D1< Smm <D1 

metyloetyloketon 59,4 300 0.1*D1< Smm <D1 

węglowodory aromatyczne 55 1000 Smm < 0.1*D1 

alkohol benzylowy 433 40 Smm > D1 

etylenodwuamina 26,07 20 Smm > D1 

etylobenzen 21,72 500 Smm < 0.1*D1 

metyloizobutyloketon 59,4 50 Smm > D1 

octan butylu 579 100 Smm > D1 

*skrócony zakres obliczeń oznacza ΣSmm≤0.1 D1 

7.7.4.3.2 Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza  

Przestrzenne rozkłady maksymalnych, sumarycznych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych 

podczas malowania materiałami antykorozyjnymi i chemoodpornymi, w stosunku do obowiązujących norm – 

uwzględniając tło zanieczyszczeń – obliczono w oparciu o program OPERAT FB. 

Dane do obliczeń długookresowych zawiera załącznik 13.1. Do obliczeń przyjęto siatkę obliczeniową 10 x 

10[m]. Graficzną prezentację stanu zanieczyszczenia powietrza przedstawiono w załącznikach 13.3. 

Obliczone stężenia maksymalne , średnioroczne oraz częstości przekraczania wartości odniesienia na etapie 

budowy ZZU3 kształtują się następująco (załącznik nr 13.2): 

Tabela 7.44  Wyniki obliczeń w siatce receptorów w siatce receptorów na granicy pasa budowy ZZU3 

Lp. Rodzaj zanieczyszczeń 

Zakres obliczeń 

Stężenia maksymalne 
Sa [μg/m3] 

Stężenia średnioroczne 
Sa [μg/m3] 

 

Częstości przekraczania D1 
[%] 

Poziom terenu z = 0.0 , dla lokalizacji ZZU3  w km ok. 23,100 

1 Ksylen 
638,3 

> 100 

0,219 

< Da-R [9] 

0,063 

< 0.2 

2 Alkohol butylowy 41,5 

< 300 

0,014 

< Da-R [23,4] 

0.00 < 0.2 

3 Metyloetyloketon 
41,5 

< 300 

0,014 

< Da-R [23,4] 

0.00 < 0.2 

4 Węglowodory aromatyczne 
38,5 

< 1000 

0,013 

< Da-R [38,7] 
0.00 < 0.2 

5 Alkohol benzylowy 302,96 

> 40 

0,1040 

< Da-R [3,15] 

0,075 

< 0.2 

6 Etylenodwuamina 18,24 

<20 

0,0063 

< Da-R [0,585] 
0,00< 0.2 
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Lp. Rodzaj zanieczyszczeń 

Zakres obliczeń 

Stężenia maksymalne 
Sa [μg/m3] 

Stężenia średnioroczne 
Sa [μg/m3] 

 

Częstości przekraczania D1 
[%] 

7 Etylobenzen 15,2 

<500 

0,005 

< Da-R [34,2] 

0.00 < 0.2 

8 Metyloizobutyloketon 41,54 

< 50 

0,0143 

< Da-R [3,42] 

0,005< 0.2 

9. Octan butylu 405,3 

>100 

0,139 

<[7,83] 

0,043 

< 0.2 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przeprowadzono również na różnych wysokościach (od 0 do 5 

m) najbliższej zabudowy mieszkaniowej w dwóch punktach oznaczonych na mapach (załącznik nr 13.3.) jako 

Z1_ZZU i Z2_ZZU.  Stężenia maksymalne, stężenia średnioroczne oraz częstości przekraczania na wysokości 

zabudowy mieszkaniowej  Z1_ZZU i Z2_ZZU są również dotrzymane (załącznik nr 13.2.) 

W oparciu o wyniki obliczeń oraz rozkład izolinii stężeń zanieczyszczeń wokół ZZU stwierdzono, że w obrębie 

budowy ZZU nie  wystąpią ponadnormatywne częstości przekraczania wartości dopuszczalnych dla 

wszystkich modelowanych zanieczyszczeń, które wchodzą w skład materiałów antykorozyjnych i 

chemoodpornych. Dopuszczalne stężenia średnioroczne modelowanych zanieczyszczeń będą również 

dotrzymane. 

7.7.5 Faza eksploatacji 

Eksploatacja gazociągu po jego wybudowaniu nie generuje istotnych zagrożeń związanych z emisją gazów 

do powietrza. Tłoczenie gazu gazociągiem jest procesem całkowicie hermetycznym, nie występuje zatem 

kontakt medium z otoczeniem.  

Pewne ilości gazu ziemnego mogą powstać jedynie podczas sytuacji awaryjnej, jednakże w odniesieniu do 

obowiązujących przepisów, nie zostały określone dopuszczalne wartość odniesienia dla metanu, w przypadku 

emisji do powietrza. Ilość gazu jaka może uwolnić się do powietrza jest trudna do oszacowania i zależy ona 

od wielkości uszkodzenia tzn. wielkości otoworu przez który wypływa gaz, średnicy rurociągu i ciśnienia gazu. 

Niemniej jednak emisja gazu będzie mieć w takich przypadkach charakter krótkotrwały i będzie występować 

w sytuacjach awaryjnych, trudnych do przewidzenia (np. uszkodzenia mechaniczne, osiadania wskutek 

gwałtownych i długotrwałych opadów, powodzie). Objętość gazu na analizowanym gazociągu wynosi: ok. 18,1 

tys. m3 na odcinku węzeł Gustorzyn – ZZU Przydatki oraz ok. 24,4 tys. m3 na odcinku ZZU Przydatki – ZZUP 

Leśniewice (ZZUP Leśniewice nie wchodzi w zakres niniejszego raportu). 

Ponadto podczas eksploatacji gazociągu będzie występować emisja podczas spalania paliwa w silnikach 

poruszających się po drodze dojazdowej do ZZU. Ze względu na krótkotrwały okres oddziaływania i 

nieprzewidywalny termin jej wystąpienia, emisja ta  nie powinna stanowić dużej uciążliwości. Ponadto źródłem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza  na etapie eksploatacji, będzie przelot śmigłowca, związany z okresowymi 

przeglądami wzdłuż trasy gazociągu (częstotliwość lotu ok.4 razy na rok). Ponadto nad gazociągiem nie mają 

miejsca operacje związane z generowaniem największej emisji do powietrza (czyli wznoszenie czy podejście 

śmigłowca). Stąd emisje powstające podczas spalania paliwa lotniczego (ze względu na chwilowy, 

krótkotrwały- trwający max kilka minut czas lotu) nie będą stanowić uciążliwości tak jak dla mieszkańców jak 

i środowiska.  

Innym źródłem emisji niezorganizowanej (podczas eksploatacji) będą procesy napraw powłok lakierniczych 

(materiały antykorozyjne i chemoodporne) rurociągów naziemnych na ZZU. Zgodnie z informacjami 

dostarczonymi od Inwestora, na etapie eksploatacji muszą być stosowane takie same powłoki jak na etapie 

realizacji przedsięwzięcia. Czas naprawiania powłok (etap eksploatacji) jest znacznie krótszy (od 3 do 8 

godzin) niż czas malowania rurociągów naziemnych na ZZU ( max 40 godzin - etap realizacji). Stąd roczne 



 

203 

wielkości emisji oraz zasięgi stężeń poszczególnych modelowanych związków  podczas etapu eksploatacji,   

będą znacznie mniejsze niż w przypadku realizacji przedsięwzięcia. 

Inwestor przewidział konserwację naziemnych części rurociągów na ZZU co najmniej raz na 3 lata. Zużycie 

materiałów antykorozyjnych i chemoodpornych na etapie eksploatacji, będzie mniejsze niż zużycie tych 

materiałów na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

7.7.6 Faza likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne 

będzie zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji. Należy zatem zastosować analogiczne środki i metody 

zabezpieczające jak dla etapu realizacji. 

7.7.7 Ocena zagrożenia zdrowia mieszkańców 

W przypadku emisji do powietrza – podczas realizacji odcinków liniowych gazociągu mogą wystąpić 

ponadnormatywne czestości przekroczeń stężeń jednogodzinnych dla dwutlenku azotu (maksymalne zasięgi 

gdzie częstość przekroczeń dla NO2  będzie większa od dopuszczalnej to 30 m od osi gazociągu) oraz 

dwutlenku siarki (maksymalne zasięgi gdzie częstość przekroczeń dla SO2  będzie większa od dopuszczalnej 

to 20 m od osi gazociągu). Stężenia średnioroczne dla SO2 i NO2 zostaną dotrzymane. Stężenia 

jednogodzinne oraz średnioroczne pozostałych zanieczyszczeń analizowanych w niniejszym raporcie, będą 

również dotrzymane.  

Podczas wykonywania przewiertów (brak oddziaływania skumulowanego) poza granicą placów maszynowych 

mogą wystąpić ponadnormatywne czestości przekroczeń stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu 

(w odległości około 50m od osi gazociągu) i dwutlenku siarki (w odległości ok 30m od osi gazociągu). 

Dopuszczalne stężenia jednogodzinne i średnioroczne pozostałych analizowanych zanieczyszczeń będą 

dotrzymane. Podobne zasięgi (w większości mniejsze) będą występować w przypadku realizacji pozostałych 

przewiertów.  

Generalnie realizacja przewiertu będzie wariantem najbardziej niekorzystnym spośród wszystkich 

analizowanych w niniejszym Raporcie.  

Podsumowując, maksymalna odległość występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych dwutlenku azotu od osi gazociągu to: 

• ok. 30 m w przypadku realizacji odcinków liniowych, 

• ok. 50 m w przypadku realizacji przewiertu.  

Maksymalna odległość występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 

dwutlenku siarki od osi gazociągu to: 

• ok. 20 m od osi gazociągu, w przypadku realizacji odcinków liniowych, 

• ok. 30 m od osi gazociągu w realizacji przewiertu. 

Przy budowie gazociągu w zasięgu występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych dwutlenku azotu i dwutlenku siarki może znaleźć się zabudowa mieszkaniowa.  

Biorąc pod uwagę wykonywanie przewiertów oraz budowę odcinków liniowych i lokalizacje zabudowy 

mieszkaniowej, na krótkotrwałe, przejściowe uciążliwości związane z emisją do powietrza (podczas fazy 

budowy) mogą być narażeni mieszkańcy, których zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości do 50m 

od osi gazociągu (tj. w km gazociągu ok. 2,70 i 2,80 – miejscowość Kąty; w km ok. 11,15 i 11,17 – 

w miejscowości Nowa Wieś; w km ok. 13,00 – miejscowość Kruszyn; w km ok. 14,90 – w miejscowości Dębice; 
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w km ok. 21,35 – w miejscowości Wola Nakonowska; w km ok. 27,70 w miejscowości Bogusławice; w km 

ok. 36,52 w miejscowości Kurowo Kolonia; w km ok. 41,20 i 41,78 w miejscowości Piotrów; w km ok. 51,90 

w miejscowości Ruszków; w km ok. 51,33 w miejscowości Lipa; w km ok. 53,38 i  53,64 w miejscowości Lisica) 

Powyżej 50 m nie prognozuje się występowania uciążliwości dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej.  

Podczas malowania naziemnych części rurociągów na ZZU, materiałami chemoodpornymi i antykorozyjnymi, 

będzie następowała niezorganizowana emisja lotnych związków organicznych. Jak wykazały obliczenia 

rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń, dopuszczalne wartości wszystkich modelowanych stężeń będą 

dotrzymane.  

Etap eksploatacji nie będzie związany z generowaniem większego ładunku zanieczyszczeń do powietrza niż 

podczas etapu realizacji inwestycji w odniesieniu do lotnych związków organicznych i emisji związków 

powstających podczas spalania paliw w silnikach pojazdów na drodze dojazdowej do ZZU. Również i w tym 

przypadku będzie to  emisja chwilowa i krótkotrwała. 

Zalecenia 

Z uwagi na prognozowaną możliwość wystąpienia nieuniknionych, krótkotrwałych i odwracalnych przekroczeń 

stężeń zanieczyszczeń (NO2 i SO2) w rejonie planowanych prac (część liniowa i przewierty) zaleca się 

następujące metody ograniczania wielkości emisji, a tym samym zminimalizowania uciążliwości prac dla 

okolicznych mieszkańców: 

• używanie do prac sprawnego technicznie sprzętu, 

• ograniczanie czasu pracy maszyn na jałowym biegu, 

• utrzymanie terenu prac w czystości, w celu zapobiegania wystąpienia wtórnego pylenia, 

• zraszanie odlkładanego z wykopów gruntu oraz miejsc, gdzie będą poruszać się maszyny 

i samochody w pasie montażowym w okresie trwania niekorzystnych warunków meteorologicznych 

(długotrwały brak opadów i wiatr), 

• wykonywanie – o ile to możliwe ze względów technologicznych, większości prac w okresie dnia. 

7.7.8 Wnioski 

W niniejszej analizie uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, wynikającej z realizacji oraz eksploatacji 

odcinka gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, przeprowadzono obliczenia emisji oraz 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z terenu inwestycji z uwzględnieniem tła oraz istniejących warunków 

fizjograficznych. 

Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w fazie realizacji inwestycji będą: 

• odcinki liniowe: spalanie oleju napędowego przez pojazdy dostawcze i maszyny budowlane, 

spawanie, 

• przewierty: spalanie oleju napędowego przez wiertnice, agregaty i pompy, pojazdy dostawcze 

i maszyny budowlane, spawanie 

• procesy malowania materiałami chemoodpornymi i antykorozyjnymi. 

Jak wykazały obliczenia, realizacja prac zgodnie z przyjętymi założeniami może spowodować, nie dotrzymanie 

częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki. Natomiast stężenie 

średnioroczne będzie dotrzymane. 

Maksymalna odległość występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 

dwutlenku azotu od osi gazociągu to: 
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• ok. 30 m w przypadku realizacji odcinków liniowych, 

• ok. 50 m w przypadku realizacji przewiertu.  

Maksymalna odległość występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 

dwutlenku siarki od osi gazociągu to: 

• ok. 20 m od osi gazociągu, w przypadku realizacji odcinków liniowych, 

• ok. 30 m od osi gazociągu w realizacji przewiertu.  

Stężenia związków występujących w materiałach chemoodpornych i antykorozyjnych nie będą przekraczały 

dopuszczalnych norm.  

W fazie eksploatacji, w związku z tym, ze tłoczenie gazu jest procesem hermetycznym, nie będzie występować 

emisja do powietrza.  Pewne ilości gazu ziemnego mogą jedynie trafiać do atmosfery na skutek prac 

związanych z badaniem i czyszczeniem gazociągu tłokiem. W sytuacjach awaryjnych, które wiążą się 

z odgazowaniem gazociągu może wystąpi emisja gazu związana z jego upustem. Ponadto może wystąpić  

emisja niezorganizowana w postaci lotnych związków organicznych, zawartych w materiałach antykorozyjnych 

i chemoodpornych stosowanych do naprawy powłok rurociągów na ZZU. Emisja lotnych związków 

organicznych będzie znacznie mniejsza niż podczas fazy realizacji inwestycji.  

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rejonie inwestycji obejmowało wszystkie stany 

równowagi atmosfery, także te najmniej korzystne. Występują one głównie w nocy (równowaga bardzo stała 

atmosfery oraz cisze). Podczas ich występowania zanieczyszczenia mają ograniczoną możliwość dyspersji, 

co powoduje występowanie najwyższych stężeń zanieczyszczeń. W rzeczywistości zdecydowana większość 

prac będzie wykonywana w godzinach dziennych. Może jednak zaistnieć konieczność wykonania przewiertu 

metodą HDD w rejonie km 12,72 – 13,19. Wówczas z uwagi na technologie tej metody, prace takie musiałyby 

być prowadzone także w porze nocnej. Pozostałe odcinki liniowe zawsze będą realizowane jedynie w ciągu 

dnia. Pozwoli to na ominięcie najmniej korzystnych warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, co 

spowoduje zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń.  

Uciążliwości związane z realizacją gazociągu będą miały charakter okresowy, krótkotrwały i całkowicie 

odwracalny. Ze względu na rodzaj oddziaływań oraz przejściowy charakter prac realizacja gazociągu nie 

będzie zatem negatywnie wpływać na obecny stan powietrza atmosferycznego. Czasowe funkcjonowanie 

placów maszynowych i związane z tym emisje zanieczyszczeń do powietrza nie spowodują trwałych jego 

zmian. Nie będą stanowić przeszkody w swobodnej cyrkulacji mas powietrza i nie zaburzą procesów jego 

regeneracji. 

7.8 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat 

7.8.1 Przedsięwzięcie a zmiany klimatu  

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na obszarach cechujących się dogodnymi warunkami 

wymiany i regeneracji powietrza. Determinują je: stosunkowo mała gęstość zabudowy w rejonie 

analizowanego korytarza gazociągu oraz dominacja terenów czynnych biologicznie. 

Do głównych zagrożeń związanych z oddziaływaniem projektowanego przedsięwzięcia na warunki 

klimatyczne  należą: 

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych spowodowane budową, funkcjonowaniem i możliwą rozbiórką 

planowanego przedsięwzięcia, w tym emisje pochodzące z prowadzonych prac, zmiany sposobu 

użytkowania gruntów;  

• pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię; 
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• pośrednie emisje gazów cieplarnianych spowodowane działaniami towarzyszącymi lub przez 

infrastrukturę bezpośrednio związaną z realizacją proponowanego przedsięwzięcia (np. transport, 

gospodarowanie odpadami).  

Główny strumień gazów cieplarnianych powstający w wyniku działalności człowieka np. podczas spalania 

paliw kopalnych (gazowych, ciekłych i stałych), zawiera dwutlenek węgla (CO2), parę wodną (H2O), azot 

cząsteczkowy (N2), tlen cząsteczkowy (O2).  

Prekursorami gazów cieplarnianych (czyli związków chemicznych uczestniczących w reakcjach chemicznych 

dających w wyniku jakikolwiek ze związków: CO2, CH4, N2O) są również CO, NOx oraz SOx.  

Charakter planowanego przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, że nie będzie ono wpływać na pogorszenie 

obecnych warunków klimatycznych zarówno podczas etapu budowy, jak i funkcjonowania i ewentualnej 

likwidacji. 

Gazociąg położony będzie w strefie klimatu o wyraźnych wpływach kontynentalnych, który cechuje się 

stosunkowo dużymi dobowymi i rocznymi amplitudami temperatury powietrza. Pora letnia z reguły jest dość 

upalna, zimę cechuje znaczna surowość, a wiosna jest zazwyczaj cieplejsza od jesieni. W lecie przeważa 

zachmurzenie konwekcyjne związane z nasileniem ruchów pionowych powietrza. Jest ono przeważnie  

większe od zachmurzenia ogólnego nieba w porze zimowej. 

7.8.1.1 Etap realizacji 

Największy wpływ na efekt cieplarniany ma  emisja CO2, którego udział w efekcie cieplarnianym sięga 26%, 

(zaraz po udziale pary wodnej – do 72%). Znaczną rolę na powstawanie efektu cieplarnianego odgrywają 

również tzw prekursory gazów cieplarnianych takie jak SO2, NO2 oraz CO.  

Dla oszacowania ilości CO2 przyjęto podobne założenia jak przy szacowaniu  wielkości emisji dla SO2, NO2, 

CO i pyłu powstających podczas spalania oleju napędowego przez maszyny budowlane, pracujące podczas 

realizacji inwestycji. Przy czym osobno oszacowano wielkość emisji CO2 dla: 

• budowy odcinków liniowych  

• wykonania przejść bezwykopowych.  

Podobnie szacowano wielkości emisji dla prekursorów gazów cieplarnianych, czyli  SO2, NO2, CO w części 

dotyczącej oddziaływaniu inwestycji na powietrze (faza realizacji). Łączne wielkości emisji dla prekursorów 

gazów cieplarnianych, powstających podczas budowy podane są w załączniku 10.3.1. (realizacja odcinków 

liniowych); załączniku 10.4.1 (odcinek w km ok. 11,000-11,100) i 10.4.4 (odcinek w km ok. 12,700-13,200) 

(realizacja przejść bezwykopowych) i zostały one obliczone za pomocą programu OPERAT do modelowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (wielkości te przedstawiono również w tekście poniżej). 

Celem obliczenia wielkości emisji CO2, dla wszystkich ww. metod realizacji inwestycji (budowa odcinków 

liniowych, wykonanie przejść bezwykopowych) przyjęto wspólne założenie, że podczas spalania 1 Mg oleju 

napędowego w silnikach pojazdów pracujących na potrzeby realizacji inwestycji, powstaje około 3 233 520 g 

CO2/Mg spalonego paliwa (dla mocy silnika  <0,5 MW). Taki wskaźnik emisji dla CO2 proponowany jest dla 

silników pojazdów pracujących na olej napędowy w opracowaniu pt. „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze 

spalania paliwa, kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”, KOBIZE, Warszawa, styczeń 2015. Ponadto 

założono, że max moce maszyn budowlanych będą wynosić maksymalnie 130 kW.  

REALIZACJA ODCINKÓW LINIOWYCH 

Oszacowanie wielkości emisji CO2 powstającego podczas realizacji 1 km odcinka liniowego 

Założenia przyjęte do obliczeń: 
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• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego dla każdego realizowanego 100m odcinka 

liniowego – ok. 50 kg/h, 

• czas emisji podczas prac związanych z realizacją każdego 100m odcinka liniowego  ok. 100 h/rok, 

• zużycie oleju napędowego dla 1 km odcinka wyniesie więc: 50 kgoleju napędowego/h x100 h/rok=5000 kgoleju 

napędowego /rok dla 100 m odcinka co daje około 50 Mg ON dla 1 km odcinka liniowego, 

• wskaźnik emisji dla CO2 - 3 233 520 g CO2/Mg spalonego paliwa, 

• 50 Mg ON (dla 1 km odcinka) x 3,233 Mg CO2 (z 1 Mg spalonego oleju napędowego) daje około 162 Mg 

CO2 podczas realizacji 1 km odcinka liniowego. 

Przy założeniu, że realizowane będzie ok. 54 km odcinka liniowego oszacowana emisja CO2 wyniesie około 

8748 Mg. Należy zaznaczyć, że nie będzie to emisja jednoczesna, gdyż odcinki liniowe będą realizowane 

etapami.  

Oszacowanie wielkości emisji SO2, NO2 i tlenku węgla podczas realizacji 1 km odcinka liniowego 

Sposób obliczenia wielkości emisji podano w rozdziale 7.7.4.1 oraz w załączniku 11.1.  

Emisja SO2:  0,39 Mg/1 km odcinek liniowy 

Emisja CO:  1,045 Mg/1 km odcinek liniowy 

Emisja NO2: 0,654 Mg/1 km odcinek liniowy. 

REALIZACJA PRZEJŚĆ BEZWYKOPOWYCH  

Oszacowanie wielkości emisji CO2 podczas realizacji przejść bezwykopowych  

Ze względu na to, że sumarycznie większa ilość zanieczyszczeń będzie powstawała podczas realizacji 

przejścia bezwykopowego w km ok. 12,700 – 13,200 (dłuższy przewiert) do obliczenia wielkości emisji gazów 

cieplarnianych wybrano właśnie ten odcinek.  

Dla placów maszynowych przyjęto następujące założenia podczas wykonywania jednego przewiertu 

bezwykopowego: 

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego od strony wyjścia przewiertu ok. 75 kg/h,  

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego od strony wejścia przewiertu ok. 150 kg/h, 

• maksymalne jednostkowe zużycie oleju napędowego od strony wejścia przewiertu ok. 150 kg/h, 

• sumaryczne zużycie oleju napędowego podczas wykonania jednego przejścia bezwykopowego, szacuje 

się więc na 225 kg oleju napędowego/h,  

• efektywny czas emisji podczas dokonywania przewiertu przez rzekę będzie wynosił max 15 pełnych dób, 

czyli 360 h/rok, 

• całkowite zużycie oleju napędowego podczas realizacji jednego przewiertu wyniesie więc 225 kg oleju 

napędowego/h x 150 h/rok =33 750 kg oleju napędowego/rok co daje 33 Mg oleju napędowego/rok , 

• wskaźnik emisji dla CO2 - 3 233 520 g CO2/Mg spalonego oleju napędowego 

• 33 Mg oleju napędowego/rok x 3 233 520 g CO2/Mg spalonego oleju napędowego daje emisję CO2 na poziomie 

około 106 Mg CO2 podczas realizacji jednego przewiertu.  

Oszacowanie wielkości emisji SO2, NO2 i tlenku węgla podczas realizacji przejść bezwykopowych  

Sposób obliczenia wielkości emisji podano w rozdziale 7.7.4.2 oraz w załączniku 12.4.  

Emisja SO2:  0,38 Mg/jedno przejście bezwykopowe  

Emisja CO:  1,016 Mg/ jedno przejście bezwykopowe  

Emisja NO2: 0,635 Mg / jedno przejście bezwykopowe. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) nie określa dopuszczalnych wielkości odniesienia dla CO2 , stąd 

nie modelowano rozprzestrzeniania się CO2 w powietrzu. Dla pozostałych zanieczyszczeń – prekursorów 

gazów cieplarnianych (SO2, NO2, CO) wyniki obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przedstawiono 

w rozdziale 7.7.4.  

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH WEDŁUG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO  

W poniższej tabeli szacunkowo porównano wielkości emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów jakie 

powstaną podczas budowy gazociągu z wielkościami emisji gazów cieplarnianych podawanymi przez Główny 

Urząd Statystyczny  „Ochrona Środowiska 2017”, Warszawa 2017.  

 

Tabela 7.45  Szacunkowe porównanie wielkości emisji gazów cieplarnianych emitowanych podczas realizacji gazociągu z 
wielkościami zawartymi w opracowaniu Głównego Urzedu Statystycznego 

Lp  

Rodzaj działalności Rodzaj emitowanego gazu cieplarnianego (prekursora) 

CO2 

(dwutlenek 
węgla) 

SO2 

(dwutlenek 
siarki) 

CO 

(tlenek węgla ) 

NO2/NOx 
(dwutlenek azotu, 

tlenki azotu) 

Szacowane wielkości emisji podcza budowy gazociągu 

1 

Emisja zanieczyszczenia 
podczas wykonania 1 km 
odcinka liniowego podczas 
budowy gazociągu 

162 Mg/ 

1 km odc. liniowy 

0,39 Mg/ 

1 km odc. liniowy 

1,045 Mg/ 

1 km odc. liniowy 

0,654 Mg NO2/ 

1 km odc. liniowy 

2 Emisja zanieczyszczenia 
podczas wykonania jednego 
przejścia bezwykopowego 

podczas budowy gazociągu 

106 Mg Mg / 

Najdłuższe 
przejście 

bezwykopowe  

0,38 Mg / 

Najdłuższe 
przejście 

bezwykopowe  

1,016 Mg/ / 
Najdłuższe 
przejście 

bezwykopowe  

0,635 Mg NO2 / 

Najdłuższe przejście 
bezwykopowe  

DANE GUS „Ochrona Środowiska 2017”, Warszawa 2017 

3 

Dane GUS – calkowita 
emisja zanieczyszczeń wg 
rodzajów działalności w 
2015 roku – w procesach 
spalania w sektorze 
produkcji i transformacji 

energii 1) – tabela 6(129) 

Brak danych 
690 260 Mg/  

2015 rok 

2 401 350 Mg /  

2015 rok 

713 800 Mg NOx/  

2015 rok 

4 

Dane GUS – calkowita 
emisja zanieczyszczeń 
według źródeł emisji w 
2015r. w przemyśle 
energetycznym (tabela 
8(131) 

162 689 570  Mg/ 

2015 rok 
Brak danych Brak danych Brak danych 

1)elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, ciepłownie, rafinerie, przemiany paliw stałych, kopalnictwo surowców 
energetycznych) 

Trudno jest porównać wielkości emisji poszczególnych gazów cieplarnianych jakie emitowane są do 

środowiska z danej gałęzi przemysłu z wielkościami emisji jakie będą powstawały podczas realizacji 

gazociągu.  

Wielkości emisji podawane przez GUS to wielkości odnoszące się do konkretnego roku, podczas gdy 

obliczone szacunkowe wielkości emisji powstające podczas realizacji gazociągu odnoszą się do okresu 

realizacji gazociągu, który będzie przebiegał etapowo. Największa ilość gazów cieplarnianych i ich 

prekursorów emitowana będzie podczas realizacji przejść bezwykopowych. Emisje te będą stanowić jednak 

niewielki ułamek wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych w danym czasie przez wybrany sektor 

przemysłowy.  

Planowane prace budowlane nie będą negatywnie wpływać na istniejący klimat lokalny w związku z ich 

przejściowym charakterem oraz skalą oddziaływań. Ze względu na krótki okres inwestycyjny, etapowanie prac, 

nowoczesne technologie, stosowanie materiałów z odpowiednimi atestami jakościowymi realizacja inwestycji 
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nie wpłynie znacząco na pogorszenie jakości powietrza okolicy poza bezpośrednim rejonem prowadzonych 

robót, co potwierdziła przeprowadzona analiza obliczeniowa. 

Z rozkładów przestrzenno-czasowych stężeń zanieczyszczeń emitowanych podczas prac wiertniczych oraz 

montażowych można wnioskować, że oddziaływanie inwestycji nie będzie obejmować znacznych obszarów. 

Największy zasięg występowania, a więc wpływ na stan powietrza atmosferycznego będą miały dwutlenki 

azotu oraz siarki (NO2 i SO2).  

Stan zanieczyszczenia powietrza po realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, 

można uznać za bezpieczny, gdyż nie wystąpią żadne przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

średniorocznych. 

Na ograniczenie wielkości emisji gazów cieplarnianych a tym samym zminimalizowania uciążliwości prac dla 

zdrowia ludzi i środowiska naturalnego pozwolą planowane do zastosowania następujące działania: 

• używanie do prac sprawnego technicznie sprzętu, 

• ograniczanie czasu pracy maszyn na jałowym biegu, 

• wykonywanie – o ile to możliwe ze względów technologicznych, większości prac w okresie dnia. 

Wszystkie nowe urządzenia / maszyny, które będą stosowane na terenie budowy powinny spełniać wymogi 

norm emisji spalin STAGE IV (przepisy Unii Europejskiej), w miarę możliwości być wyposażone w moduły 

oczyszczania spalin. Urzadzenia spełniające ww przepisy zużywają mniej paliwa i dzięki temu emisja gazów, 

w tym cieplarnianych, zostanie znacznie zmniejszona.  

Należy podkreślić, że oddziaływania powyższe będą krótkotrwałe i lokalne oraz całkowicie odwracalne. Ustaną 

po zakończeniu prac realizacyjnych, co potwierdza brak wpływu realizacji gazociągu na stan jakości powietrza 

i warunki przewietrzania w omawianym rejonie.  

7.8.1.2 Etap eksploatacji 

Projektowany gazociąg stanowi element infrastruktury podziemnej, nie spowoduje zatem zmian sposobu 

zagospodarowania związanych z przekształceniem funkcji terenu. Nieliczne elementy naziemne (ZZU) 

z uwagi na ich rozmiary i sposób zagospodarowania (pokrycie nawierzchnią naturalną np. tłuczniem, co nie 

zmieni udziału powierzchni biologicznie czynnej), nie będą zasadniczo wpływać na warunki klimatu 

odczuwalnego na obszarach, przez które poprowadzony będzie projektowany gazociąg. 

Z tytułu ułożenia gazociągu i jego funkcjonowania nie zwiększy się parowanie, nie podwyższy temperatura 

powietrza, zapewniony zostanie również swobodny przepływ powietrza praktycznie we wszystkich kierunkach. 

Realizacja gazociągu może mieć wpływ jedynie na lokalne zmiany cyrkulacji powietrza, związane z jego 

wzmożonym przepływem na obszarach powstałych, niezalesionych buforów o szerokości 4 m, powstałych 

w związku wycinką drzew. Skala tych zmian będzie na tyle niewielka, że nie wywoła tzw. „efektów tunelowych”, 

tj. zwiększenia prędkości wiatru oraz nadmiernymi turbulencjami. 

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia (brak barier), a także skalę oddziaływania 

(szczególnie w zakresie wpływu na warunki aerosanitarne) nie przewiduje się wpływu projektowanej inwestycji 

na lokalny klimat w fazie eksploatacji. 

Analizowana inwestycja nie wpłynie odczuwalnie na pogorszenie przewietrzalności w skali makro, ponieważ 

nie będzie stanowić przeszkody w swobodnej cyrkulacji mas powietrza. Ponadto pozwoli na utrzymanie 

odpowiednich warunków komfortu wiatrowego i ograniczenie m.in. intensywności procesów nagrzewania się, 

które pojawiają się przy zwiększaniu powierzchni zainwestowanych. 



 

210 

7.8.2 Zmiany klimatu a przedsięwzięcie 

W ostatnich latach coraz bardziej odczuwalne są skutki zmiany klimatu. Piąty Raport Międzyrządowego Panelu 

ds. Zmian Klimatu (IPCC 2013) stwierdza, że w okresie 1901-2012 globalna temperatura powierzchni lądów 

i oceanów wzrosła średnio od 0,69 do 1,08 °C. Od początku XX wieku klimat Ziemi ociepla się i każda 

z kolejnych dekad jest cieplejsza od poprzedniej i cieplejsza od wszystkich dekad po 1850 r. (tzn. od momentu 

rozpoczęcia pomiarów instrumentalnych). 

W celu łagodzenia zmian klimatu opracowano wiele strategii i planów. Do głównych należą: 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 9 maja 1992r., 

podpisana została podczas Konferencji popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. 

Zdefiniowała ona zmiany klimatu jako zmiany stanu klimatu możliwe do zidentyfikowania (np. poprzez 

testy statystyczne) oraz zmiany znaczenia i/lub zmienności składowych klimatu utrzymujące się przez 

dłuższy czas (10 lat lub dłużej), niezależnie od tego, czy jest ona spowodowana czynnikami naturalnymi i 

naturalną zmiennością, czy też jest rezultatem działalności człowieka.9  

Umowa określiła założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych przez ustanowienie krajowych celów redukcyjnych  

• Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu z dnia 11 grudnia 

1997 r. (Dz.U. 05.203.1684 z dnia 17 października 2005 r.), w ramach którego 15 państw członkowskich 

UE obrało za wspólny cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 8% względem poziomu z roku 

1990, między rokiem 2008 a 2012. Wstępne szacunki Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że do 

2011 r. ograniczyły swoją emisję o 14,1 % w stosunku do poziomu z roku odniesienia. 

• Strategia Europa 2020, która wyznacza 5 celów dla uzyskania określonego w strategii stanu Unii 

Europejskiej w 2020 r. Jednym z założonych celów jest łagodzenie zmian klimatu i zrównoważone 

wykorzystanie energii, które należy osiągnąć poprzez: 

− ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 20 % do roku 2020 r. w stosunku do poziomu z 1990r., 

− zwiększenie do 20 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, 

− pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. 

• Projekt UE ENSEMBLES, którego głównym celem było dostarczenie istotnych strategicznie informacji na 

temat klimatu i jego zmian oraz ich oddziaływania na społeczeństwo. W ramach jego realizacji opracowano 

zestaw scenariuszy i przeprowadzono symulacje zmian klimatu dla Polski. W europejskich ośrodkach 

badawczych, opracowano modele numeryczne generujące globalne (Global Climate Models-GCM) i 

regionalne (Regional Climate Models-RCM) scenariusze klimatyczne. Wyniki analizy opracowanych 

scenariuszy klimatycznych wykazują w na: 

− wyraźną tendencję wzrostową wysokości temperatury, z wyższym ociepleniem spodziewanym pod 

koniec stulecia,  

− przyrosty temperatury są zróżnicowane regionalnie i sezonowo, najsilniejsze wzrosty temperatury w 

ostatnim trzydziestoleciu XXI wieku, powyżej 4.5°C w zakresach temperatur niskich są widoczne 

zimą w regionie północno-wschodnim kraju oraz latem w przypadku temperatur wysokich w Polsce 

południowo-wschodniej; 

− wzrost temperatury jest prawidłowo odzwierciedlony w przebiegu wszystkich wskaźników 

klimatycznych opartych na tej zmiennej, np. wyraźna jest tendencja wydłużenia termicznego okresu 

wegetacyjnego, zauważa się jego wcześniejszy początek, maleje liczba dni z temperaturą minimalną 

mniejszą od 0°C a rośnie liczba dni z temperaturą maksymalną wyższą od 25° C, 

− wydłużenie okresów bezopadowych, przy wzroście sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie 

okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Prognozuje się pod koniec stulecia zwiększenie ilości opadów 

zimowych i zmniejszenie opadów letnich. 

                                                      

9 IPCC – Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu – Intergovernmental Panel on Climate Change 
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• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), który jest podstawowym dokumentem strategicznym w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu. W dokumencie tym sprecyzowano możliwe szkody, na sektor energetyki, w 

tym na sieci przesyłowe, spowodowane przez zjawiska pogodowe. 

Efektem zmian klimatu będzie zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 

pogodowych i katastrof, co będzie miało istotny wpływ na obszary wrażliwe. Przewiduje się wzrost 

natężenia opadów, pociągać będzie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wystąpienia powodzi, 

podtopień i osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych oraz zboczach dolin rzecznych. 

Zaproponowany w tym Planie kierunek działań 1.3.4 przewiduje projektowanie sieci przesyłowych, w tym 

m.in. podziemnych oraz naziemnych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu 

ograniczenia ryzyka m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach 

zaistnienia silnego wiatru. Raport stwierdza, że perspektywicznie straty spowodowane przez nasilające 

się niekorzystne zjawiska pogodowe będą rosnąć. 

W Polsce, Ministerstwo Środowiska uruchomiło Projekt KLIMADA, w celu analizy wpływu zmian klimatu na 

poszczególne sektory gospodarki. Objął on ocenę oczekiwanych wpływów zmian klimatu również na sektor 

energetyczny.  

 

Zmiany klimatu nasilają się i nie można ich całkowicie powstrzymać. Zmiany średnich warunków klimatycznych 

będą w dalszym ciągu postępować, zaś ekstremalne zdarzenia pogodowe będą się nasilać. Zjawiska te będą 

obejmowały coraz to nowe obszary, które dotychczas nie zostały uznane za obszary narażone na 

występowanie tego typu zdarzeń. Mogą również występować nagłe, nieodwracalne zmiany, gdy system 

klimatyczny przekroczy tak zwane „punkty  krytyczne” (punkty nieodwracalnych zmian), powodujące przejście 

do nowego stanu. 

Wzrost temperatury globalnej obserwowany zwłaszcza od ostatniej dekady XX wieku sprzyja wzrostowi 

intensywności i częstotliwości wielu zjawisk klimatycznych i pochodnych, które nie są obojętne dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego świata. Należą do nich ekstremalne zjawiska pogodowe w tym m.in tornada, 

grad, błyskawice, burze piaskowe, fale upałów, ulewy i burze. 

W ostatnim stuleciu średnia temperatura powietrza przy powierzchni ziemi wzrosła o 0,74°C i nadal notuje się 

szybki jej wzrost. Wieloletnie dane obserwacyjne wskazują, że obszary lądowe na obu półkulach ocieplają się 

szybciej niż oceany. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach tempo wzrostu temperatury było  dwurotnie wyższe 

nad lądem niż nad oceanem, wynosiło odpowiednio 0,27°C i 0,13°C  na dziesięciolecie. 

Szczególnie ciepłym okresem okazała się druga połowa XX wieku. Na Półkuli Północnej był to najcieplejszy 

okres w ciągu 1300 lat. Najwyraźniej zmiany zaznaczyły się w wysokich szerokościach geograficznych 

w okresie zimowym i wiosennym. Średnia temperatura powietrza w Arktyce zwiększyła się co najmniej 

dwukrotnie niż miało to miejsce w skali globalnej w ostatnich 100 latach. 

Najważniejsze skutki zmian klimatu w regionie Europy Środkowo –Wschodniej to: 

• zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych, 

• zmniejszenie opadów w okresie letnim, 

• częstsze występowanie powodzi w okresie zimowym, 

• wzrost temperatury wody, 

• zwiększenie zmienności plonowania roślin uprawnych, 

• zwiększenie zagrożenia pożaru lasów, 

• zmniejszenie stabilności lasu. 

Prognozowane zmiany wybranych charakterystyk klimatu do końca XXI. wieku przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 7.46 Prognozowane zmiany wybranych charakterystyk klimatu do końca XXI. wieku 

 1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011-
2020 

2021-
2030 

2041-
2050 

2061-
2070 

2071-
2090 

Średnia temperatura roczna 
[oC] 

7,4 7,8 8,0 8,2 8,6 8,7 9,3 10,1 10,6 

Liczba dni z Tmin<0oC 114 107 101 102 97 97 82 72 65 

Liczba dni z Tmax>>25oC 27 27 30 29 36 35 37 46 52 

Liczba stopniodni z T<17oC 3616 3488 3384 3374 3237 3236 3005 2803 2664 

Dł. Okresu wegetacyjnego 

T>5oC [w dniach] 
199 205 210 217 223 224 237 247 253 

Maksymalny opad dobowy 
[mm] 

25,4 25,6 25,6 31,5 30,3 31,9 32,2 32,9 33,7 

Najdłuższy okres suchy 
(opad<1mm) [w dniach] 

20 21 21 20 22 22 22 24 24 

Najdłuższy okres mokry 

(opad>1mm) [w dniach] 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Liczba dni z pokrywą 
śnieżną 

100 87 84 82 71 71 58 49 42 

• na podstawie danych z projektu KLIMADA 

Prognozowaną zmianę warunków klimatycznych pomiędzy rokiem 2010 a 2030 dla miasta Włocławek 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7.47  Prognozowana zmiana warunków klimatycznych pomiędzy rokiem 2010 a 2030 dla miasta Włocławek 

Wskaźniki klimatyczne 
Włocławek 

2010 2030 

Temperatura średnia roczna 8,9 9,3 

Liczba dni z temperaturą <0oC   85,9 78,0 

Liczba dni z temperaturą >25oC   43,8 47,0 

Liczba stopniodni <17oC   3179,4 3065,1 

Długość okresu wegetacyjnego >5oC (w dniach)   216 221 

Max opad dobowy (w mm)   21,0 22,9 

Długość okresów suchych <1mm (w dniach)   20,9 21,3 

Długość okresów mokrych >1mm ( w dniach)  95,7 96,3 

Liczba dni z opadem przy temp -5 do 2.5oC  42,4 42,9 

• na podstawie danych z ze scenariusza klimatycznego RCP4.5. 

Oddziaływanie zmian klimatu na przedsięwzięcie, wymaga adaptacji warunków realizacji przedsięwzięcia do 

tych zmian. Skuteczna adaptacja powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z warunkami 

klimatycznymi:   

• fale upałów; 

• susze; 

• ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwałtowne powodzie; 

• burze i silne wiatry, w tym zniszczenia infrastruktury; 

• osuwiska; 

• trzęsienia ziemi; 

• fale chłodu; 

• wyspy ciepła i przewietrzanie w obszarach zabudowanych, 
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• szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. 

Wrażliwości na wtórne oddziaływania oraz zagrożenia związane z klimatem dla planowanego gazociągu 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 7.48 Wrażliwości na wtórne oddziaływania oraz zagrożenia związane z klimatem dla planowanego gazociągu 

Składowe klimatu Wrażliwość Uzasadnienie przyjętej oceny 

Stopniowy wzrost lub spadek 
temperatury powietrza 

 
Infrastruktura podziemna. Części naziemne gazociągu są 
odporne na zmiany temperatury z uwagi na zastosowane 
materiały. 

Gazociąg projektowany jest z odpornością na temperatury od -
29 °C do 60 °C 

Ekstremalny wzrost lub spadek 
temperatury 

 

Szkody wywołane zamarzaniem i 
odmarzaniem 

 

Stopniowe zmiany odpadów  Bez znaczenia 

Ekstremalne opady deszczu 

 Możliwość wystąpienia niestabilności ziemi, osuwisk. Przy 
projektowaniu przewidziane są dodatkowe zabezpieczenia 
gazociągu na terenach o stwierdzonych lub potencjalnych 
ruchach masowych ziemi. 

Ekstremalne opady śniegu  Bez znaczenia 

Średnia prędkość wiatru  Bez znaczenia 

Huragany, trąby powietrzne 
 Możliwy wpływ na część naziemną gazociągu. Stosowane 

materiały pozwalają na wytrzymanie znacznych obciążeń 

Wilgotność  Bez znaczenia 

Promieniowanie słoneczne  Bez znaczenia 

Dostępność wody  Bez znaczenia 

Burze  Możliwy wpływ na część naziemną gazociągu 

Powodzie 

 Przy gwałtownych przepływach możliwość rozmycia gruntu, co 
może spowodować odsłonięcie i uszkodzenie gazociągu. 
Zastosowanie obciążników gazociągu na terenach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią 

Erozja gleby  Bez znaczenia 

Zasolenie gleby  Bez znaczenia 

Pożary  Zagrożenie przy częściach naziemnych gazociągu 

Jakość powietrza  Bez znaczenia 

Niestabilność ziemi / osuwiska 

 Możliwość uszkodzenia i rozszczelnienia gazociągu. Przy 
projektowaniu przewidziane są dodatkowe zabezpieczenia 
gazociągu na terenach o stwierdzonych lub potencjalnych 
ruchach masowych ziemi. 

Trzęsienie ziemi 
 Bez znaczenia. Całe terytorium Polski zalicza się do strefy 

zerowej wg DIN 4149, co oznacza, że nie można spodziewać 

się uszkodzenia z powodu trzęsienia ziemi. 
 

Wrażliwość na zmiany klimatu BRAK ŚREDNIA WYSOKA 

Przewidywany rozwój infrastruktury gazowej może mieć wydźwięk pozytywny w stosunku do jakości powietrza 

i klimatu, związany głównie z odejściem od spalania węgla w kierunku gazu, charakteryzującego się niższą 

emisyjnością. 

Ograniczenie spalania paliw tradycyjnych wysokoemisyjnych na rzecz wzrostu wykorzystania gazu, jest 

działaniem zdecydowanie pozytywnie i bezpośrednio oddziałującym na jakość powietrza atmosferycznego. 

Realizowane w sposób skumulowany, może przynieść, w perspektywie długoterminowej, poprawę stanu 

powietrza i ograniczyć niekorzystne zmiany klimatu. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na klimat zarówno podczas etapu budowy jak 

i funkcjonowania.  

Realizacja gazociągu może mieć jedynie wpływ na zmianę cyrkulacji powietrza związaną z jego wzmożonym 

przepływem na obszarach buforów o szerokości 4 m, powstałych w związku wycinką lasów i o szerokości ok. 

6 m na pozostałych terenach zielonych. Jednakże zmiany te nie będą zasadniczo wpływać na warunki klimatu 

odczuwalnego na obszarach, przez które poprowadzony będzie projektowany gazociąg. 
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Planowana inwestycja nie zmieni udziału powierzchni biologicznie czynnej. Przewiduje się jedynie niewielki 

ubytek tych powierzchni przy planowanym ZZU. 

Rzeki w analizowanym rejonie są zaliczone do rzek o spokojnym nurcie i o stabilnych szerokościach – 

przeważają rzeki typu abiotycznego 17 – potok nizinny piaszczysty, występuje również typ  20 – rzeka nizinna 

żwirowa oraz 23 - potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych. 

Charakteryzują się one wyrównanymi przepływami dobowymi, co jest skutkiem małego spadku podłużnego 

oraz małego natężenia występujących w tych regionach opadów i nietrwałości pokrywy śnieżnej. Okresy 

wezbrań występują w marcu i kwietniu i związane są głównie z roztopami. Rzeki nie mają tendencji do 

gwałtownego przybierania i wylewania.  

Jak wynika z analizy materiałów planowany gazociąg nie będzie przebiegał przez obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią.  

Na etapie projektowania niniejszego gazociągu wykonywane są badania geologiczne mające na celu 

rozpoznanie podłoża. Projektant uzyskał informacje dotyczące występowania osuwisk w rejonie planowanego 

gazociągu. Powyższe badania i analizy służą wytyczeniu korytarza gazociągu w terenie bezpiecznym dla 

występowania ruchów masowych ziemi. 

Trasa projektowanego gazociągu przecina doliny rzeczne i cieki, których skarpy mogą wykazywać 

niestabilność. W wyniku prowadzenia prac ziemnych prawdopodobne są obrywy, spełzywania, osuwania 

skarp oraz wysięki wody w obrębie skarp, stanowiące głównie zagrożenie dla wykonawstwa wykopów.  

Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym (bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu 

lub śniegu) jest niemożliwe. Można jedynie ograniczyć ich oddziaływanie na projektowaną inwestycję 

wprowadzając właściwe środki i materiały technologiczne. Likwidacja skutków oddziaływania zmian klimatu 

i związanych z nimi ekstremalnych zjawisk pogodowych, jest kwestią organizacyjną.  

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia wybranych zjawisk meteorologicznych jest trudne do oszacowania. 

Globalne ocieplenie zwiększa ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wynika to 

z naturalnych mechanizmów regulujących klimat. Potwierdzają to obserwacje, wskazujące na silne powiązanie 

między wzrostem temperatur a wzrostem częstotliwości występowania tych zjawisk. 

Najbardziej widocznymi i odczuwalnymi zagrożeniami w naszej strefie klimatycznej są powodzie a następnie 

susze. Zjawiska ekstremalne, związane ze zmianami klimatu i istotne dla prawidłowego funkcjonowania 

gazociągu to: 

• ekstremalne deszcze, 

• powodzie, 

• osuwiska. 

Są one ze sobą powiazane, szczególnie osuwiska – jako efekt wystąpień ekstremalnych albo długotrwałych 

opadów, jak również po powodziach (w tym powodziach roztopowych).  

Jak wynika z danych IMGiW, teren województw, przez które przebiega projektowany gazociąg, charakteryzuje 

się umiarkowaną ilością opadów w ciągu roku. Nie wystepuja tu opady dobowe o wysokościach skrajnie 

wysokich. 

Poniżej pokazano najwyższe sumy opadów lata (czerwiec-sierpień) na obszarze Polski na podstawie danych 

z lat 1961-2010. Do opracowania mapy wykorzystano jedną najwyższą wartość lata dla każdego roku. 
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Deszcze nawalne najczęściej towarzyszą takim zjawiskom atmosferycznym jak burze. Poniżej przedstawiono 

średnią liczbę dni z burzą w półroczu ciepłym (kwiecień – wrzesień ), w okresie 1981 – 2010. 

 

Wynika z niej, że analizowany obszar należy do obszarów o umiarkowanej skali tego zjawiska na tle kraju.  

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji (praktycznie na całym odcinku infrastruktura podziemna), po 

zastosowaniu właściwych zabezpieczeń budowlanych, powyższe zjawiska pogodowe nie będą zagrażać 

projektowanej inwestycji. 

7.8.3 Wnioski 

Planowane przedsięwzięcie promujące wykorzystywanie na dużą skalę paliwa ekologicznego, jakim jest gaz 

ziemny będzie pośrednio skutkowało obniżeniem emisji gazów cieplarnianych i ograniczeniem spalania paliw 
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tradycyjnych wysokoemisyjnych. W tym kontekście, jego oddziaływanie na warunki klimatyczne będzie 

pozytywne. 

Sama inwestycja nie będzie wpływała na klimat podczas etapu budowy. Również w warunkach normalnej 

eksploatacji będzie obojętna dla warunków wymiany powietrza w analizowanym rejonie. 

Analizowane warianty loaklizacyjne planowanego gazociągu, z uwagi na marginalny wpływ na jakość 

powietrza, nie będą miały wpływu na klimat lokalny oraz na emisje gazów cieplarnianych. 

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji (praktycznie na całym odcinku infrastruktura podziemna), po 

zastosowaniu właściwych zabezpieczeń budowlanych (np. obciążniki gazociągu na terenach o wysokim 

poziomie wód gruntowych), ekstremalne stany pogodowe nie będą zagrażać projektowanej inwestycji. 

7.9 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie drgań 

7.9.1 Etap realizacji 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z inwestycją należy spodziewać się emisji drgań 

mechanicznych w związku z pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, dowozu materiałów 

budowlanych itp. Pracujące maszyny (np. koparka, spycharka, ciągnik kołowy, żuraw boczny, traktor, kafary, 

samochody ciężarowe) mogą wywoływać drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości.  

Drgania wywoływane będą przez ruch pojazdów, prace związane z zagęszczaniem podbudowy gazociągu, 

zabijaniem ścianek szczelnych dla komór montażowych przy wykonywaniu przecisków i przewiertów. Drgania 

wywoływane w wyniku tych działań są przekazywane w formie falowej za pośrednictwem podłoża.  

Różnica pomiędzy poziomem drgań generowanych przez źródło, a wartością jaka wystąpi w rozpatrywanym 

odbiorniku jest ściśle zależna od ośrodka, w jakim drgania się rozprzestrzeniają. Straty energii 

rozprzestrzeniających się drgań występują w miejscach przejścia zaburzeń ze źródła do ośrodka propagacji 

oraz z ośrodka propagacji do odbiornika. Straty energii następują również w wyniku pochłaniania drgań 

w ośrodku oraz występowania w nim przeszkód.  

W przypadku rozpatrywania oddziaływania drgań pochodzących z prac budowlanych na środowisko i na ludzi 

w budynkach nie zachodzi obawa o destrukcyjne działanie tych zjawisk na zdrowie ludzkie. Analiza wpływu 

drgań powodowanych zagęszczaniem podłoża podbudowy gazociągu pozwala z dużym 

prawdopodobieństwem stwierdzić, że oddziaływanie takie nie będzie występować. Wynika to z licznych 

przesłanek i doświadczeń:  

• podstawowym sposobem zapobiegania drganiom jest izolacja źródła drgań od otoczenia materiałami 

tłumiącymi. W przypadku gazociągu bardzo dobrą warstwę amortyzacyjną stanowi podłoże podbudowy 

gazociągu złożone z piasku i kamienia o różnej granulacji; 

• ruch pojazdów odbywać się będzie w pasie montażowym, którego podłożem będzie grunt. Pojazdy 

poruszające się pasem montażowym poruszać się będą z małą prędkością, wobec powyższego te dwa 

czynniki, tj. mała prędkość oraz podłoże gruntowe powodować będą minimalizację drgań; 

• zabijanie ścianek szczelnych trwa bardzo krótko; 

• ruch sprzętu i pojazdów będzie również chwilowy i po etapie budowy ustanie; 

• bardzo istotnym elementem w rozpatrywaniu wpływu drgań na środowisko (budowle) jest odległość 

pomiędzy trasa przemieszczania się maszyn a obiektem (budynkiem). Wraz ze wzrostem odległości od 

źródła następuje spadek wzbudzanych drgań w gruncie. 

7.9.2 Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się emisji drgań. 
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7.9.3 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie drgań będzie 

zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji. 

7.10 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na krajobraz 

7.10.1 Etap realizacji  

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz ograniczony czasowo i przestrzennie charakter inwestycji, realizacja 

gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia nie wpłynie w sposób istotny na istniejące walory krajobrazowe. 

Oddziaływanie na krajobraz będzie przejściowe i ograniczone do etapu realizacji prac (tymczasowe 

składowanie materiałów budowlanych, spryzmowanie warstwy wydobytych gruntów z wykopów, obecność 

maszyn i urządzeń). Będzie to związane zarówno z realizacją przedsięwzięcia metodą wykopu otwartego, jak 

również dostępnych metod bezwykopowych.  

Elementem czasowo dominującym w krajobrazie, w szczególości na obszarach otwartych, będzie sprzęt 

techniczny zlokalizowany wzdłuż pasa montażowego oraz wyznaczonych placach montażowych, 

wykorzystywany podczas przewiertów. Należy tu jednak zaznaczyć, że obecność ta będzie krótkotrwała i nie 

będzie powodować trwałych zmian krajobrazu.  

Planowa inwestycja będzie realizowana tak aby w jak największy sposób zapewnić ochronę powierzchni ziemi, 

w szczególności poprzez ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania oraz terenu zajmowanego pod 

przedsięwzięcie. W związku z tym trasa gazociągu została tak poprowadzona aby w jak najmniejszym stopniu 

ingerować w obszary zagospodarowane oraz cenne przyrodniczo stanowiące o charakterystycznych walorach 

krajobrazowych. Niemniej jednak w trakcie budowy gazociągu nastąpi krótkotrwałe (ok. 1 tygodnia na odcinek 

roboczy o długości 100 m), nieznaczne przekształcenie istniejącej rzeźby terenu związane z koniecznością 

wykonania wykopu pod gazociąg (o głębokości minimum ok. 2,2 m i szerokości maksimum ok. 8,0 m) oraz 

spryzmowanie warstwy humusowej i pozostałych gruntów „na odkład” po jednej ze stron wykopu (zajęcia pasa 

terenu o szerokości ok. 30 m na terenach leśnych oraz ok. 38 m na terenach rolnych). Na obszarach 

użytkowanych rolniczo zdrenowanych głębokość wykopu pod gazociąg będą większa tak, by możliwa była 

odbudowa urządzeń drenarskich, co jest niezwykle istotne dla zachowania obecnego krajobrazu kulturowego 

tego obszaru. Po ukończeniu układnaia gazociągu w celu prawidłowego zakończenia procesy budowy 

zeskładowana warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Po 

zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do rolniczego użytkowania również w pasie montażowym. 

Wybudowany na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych tymczasowy zbiornik ziemny o pojemności 

ok. 6 000m3 lub zbiorniki naziemne (dwa lub trzy o pojemności ok. 2 500m3), zostaną  zlikwidowane po 

zakończeniu prób. W związku z tym jego wpływ na krajobraz będzie krótkotrwały i chwilowy. 

Największy wpływ inwestycji na krajobraz zauważalny będzie w obszarch koniecznych wylesień. Na terenach 

leśnych, dla potrzeb budowy gazociągu, przewiduje się pas montażowy o szerokości ok. 30 m, przeznaczony 

pod wycinkę lasu, z którego trwałemu wylesieniu podlegać będzie pas o minimalnej szerokości 4 m (po 2 m 

na stronę od osi gazociągu). Na innych terenach, w strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości 

3 m od gazociagu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że trasa gazociągu została tak wyznaczona aby w jak 

największym stopniu unikać konieczności przecinania kompleksów leśnych. W południowej części 

opracowania planowana trasa gazociągu przecina kompleksy leśne związane z doliną Skrwy Lewej chronione 

jako obszar chronionego krajobrazu. Obszar ten został objęty ochroną ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W związku z tym 

trasa planowanego gazociągu została tak poprwadzona aby obszary konieczne do wylesienia ograniczyć do 

minimum wykorzystując w tym celu infrastrukturę leśną (np. drogi leśne). W efekcie realizacji przedsięwzięcia 
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nastąpi nieznaczna utrata lesistości, nie mająca wpływu na walory krajobrazowe obszaru chronionego 

krajobrazu oraz całego obszaru objętego planowaną inwestycją. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia trwałemu wylesieniu podlegać będzie powierzchnia ok. 0,8 ha (ok. 0,7 ha 

na terenach leśnych oraz ok. 0,1 ha na terenach nieleśnych). Powierzchnia trwałego wylesienia dotyczy 

całkowitej powierzchni lasów zlokalizowanych w pasie montażowym o szerokości 4 m, jak i terenów 

nieleśnych, na których musi być zachowany pas bez drzew o szerokości 6 m. Na etapie prac budowlanych, w 

pasie montażowym na terenach leśnych (o szerokości 30 m), czasowemu wylesieniu będzie podlegać 

powierzchnia ok. 5,8 ha.  Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że najliczniej wycinanym 

gatunkiem drzew będzie sosna (ok. 4,2, ha). Znaczący udział stanowią także drzewostany z wiązem 

pospolitym (ok. 1,55 ha). Pozostałe gatunki podlegające wylesieniu to m.in. olsza i brzoza. Nie przewiduje się 

prowadzenia nasadzeń kompensujących. Teren zajęty w czasie budowy pod pas montażowy w odległości ok. 

2 m od osi gazociągu na terenach leśnych oraz ok. 3 m od osi gazociągu na terenach nieleśnych może być 

zalesiony przez ich właścicieli. 

Planowana inwestycja przecina Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Skrwy Lewej, który obecnie częściowo 

jest zalesiony, wobec czego wymagana będzie wycinka lasu. Na stałe z produkcji leśnej wyłączona będzie 

powierzchnua około 0,56 ha porośnięta zbiorowiskami sosny oraz około 0,17 ha porośnięta zbiorowiskami 

wiązu pospolitego. Po wybudowaniu gazociągu, pas o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu) zostanie na 

stałe wyłączony z produkcji leśnej o łącznej powierzchni okoł 0,73 ha. Pozostały teren zajęty w czasie budowy 

pod pas montażowy może być wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Z uwagi na 

charakter inwestycji, zakres prac zamierzonych w fazie budowy oraz położenie inwestycji w skrajnej części 

OChK Dolina Skrwy Lewej, a także przy zastosowaniu środków łagodzących (przekroczenia cieków wodnych 

metodami bezwykopowymi) realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na 

wartości krajobrazowe, dla między innymi których został on powołany. 

W przypadku niewielkich kompleksów leśnych, występujących w otoczeniu pól uprawnych i łąk, wycinka nie 

spowoduje istotnych zmian w krajobrazie, z uwagi na jej niewielką skalę. Również w przypadku większych 

kompleksów leśnych konieczne usunięcie drzew nie zaburzy dotychczasowych walorów. Zmiany 

spowodowane realizacją rurociągu będą na tyle niewielkie (m.in. ze względu na wykorzystanie istniejących 

obecnie duktów leśnych, co zmniejszy zasięg koniecznej wycinki drzew), że nie spowodują zmian charakteru 

krajobrazu. Obszary te w dalszym ciągu będą pełniły funkcje leśne, jednocześnie w dalszym ciągu pełniąc 

funkcje korytarzy ekologicznch i krajobrazotwórczych. 

Natomiast w przypadku zastosowania metod bezwykopowych nie wystąpi czasowa zmiana istniejącej 

morfologii terenu. Jedynymi elementami czasowo zajmującymi teren będą place maszynowe oraz place 

wyjściowe i montażowe rury gazociągu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podczas prowadzenia prac nastąpi krótkotrwałe obniżenie wartości 

krajobrazowych, związane z tymczasowym wykorzystaniem terenu na potrzeby zapleczy technicznych oraz 

składowania materiałów i odpadów. Zmiany te będą miały charakter lokalny i będą ograniczone czasowo. Po 

zakończeniu prac i demontażu urządzeń nastąpi uporządkowanie terenu i przeprowadzone zostaną prace 

rekultywacyjne. Pierwotna rzeźba terenu zostanie odbudowana poprzez niwelację. Prace porządkowe 

obejmować będą również ewentualną odbudowę wykorzystanych dróg.  

Jedynymi elementami, jakie zostaną trwale wkomponowane w teren w związku z realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia, będzie zespół zaporowo-upustowy (ZZU) oraz niewielkie słupki oznakowania trasy. Obiekty 

te nie będą jednak stanowić dominant krajobrazowych. 

Mając na uwadze powyższe, planowana inwestycja nie spowoduje szkód krajobrazowych. Planowane prace 

nie będą generować trwałych przekształceń obecnej rzeźby terenu i nie spowodują trwałych zmian 

ukształtowania powierzchni. Tym samym istniejący krajobraz pozostanie niezaburzony. 
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7.10.2 Etap eksploatacji 

W trakcie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się oddziaływania na rzeźbę terenu. Inwestycja nie pogorszy 

w istotny sposób obecnych walorów krajobrazowych, ponieważ gazociąg będzie ułożony pod powierzchnią 

terenu. Jedyne elementy, jakie pozostaną trwale w terenie to niedużych rozmiarów jest obiekt ZZU oraz słupki 

oznaczeniowe trasy. Elementy te, jak wspomniano wyżej, nie będą stanowić dominant, które mogłyby 

zaburzać krajobraz kulturowy regionu. 

7.10.3 Etap likwidacji  

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na krajobraz z uwagi na zakładane 

pozostawienie elementów gazociągu w miejscu ułożenia. Ponieważ nie będzie miała zastosowania strefa 

kontrolowana i związane z nią ograniczenia, na przecinki leśne zacznie wkraczać roślinność. 

7.11 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na obiekty zabytkowe 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

1. zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

a. krajobrazami kulturowymi, 

b. układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

c. dziełami architektury i budownictwa, 

d. dziełami budownictwa obronnego, 

e. obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, 

f. cmentarzami, 

g. parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h. miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji; 

2. zabytki ruchome będące, w szczególności:  

a. dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,  

b. kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, 

które tworzyły te kolekcje,  

c. numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, 

odznakami, medalami i orderami,  

d. wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami 

świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  

e. materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 574 i 1669),  

f. instrumentami muzycznymi,  

g. wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,  

h. przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji;  

3. zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

i. pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

j. cmentarzyskami, 

k. kurhanami, 

l. reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Formami ochrony zabytków wg art.7 ww. ustawy są:  



 

220 

• wpis do rejestru zabytków,  

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

• uznanie za pomnik historii,  

• utworzenie parku kulturowego,  

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

W świetle cytowanej ustawy (art. 36, 37) prace inwestycyjne na obszarach objętych ochroną oraz w ich 

sąsiedztwie wymagają pozwolenia, właściwego dla danego terenu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. 

Należy również pamiętać, iż ochronie podlegają również wszelkie zabytki i stanowiska archeologiczne 

nieuwzględnione w ewidencji zabytków archeologicznych, a które zostaną ujawnione podczas prac 

inwestycyjnych. Na odkrywcy zabytku archeologicznego oraz na inwestorze ciąży obowiązek wstrzymania 

wszelkich robót, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia miejsca jego odkrycia 

oraz zawiadomienie odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków10. 

 

Na potrzeby oceny wpływu realizacji przedmiotowego gazociągu na środowisko kulturowe wydzielono dwa 

rodzaje stref, zróżnicowanych pod kątem stopnia ingerencji przedmiotowej inwestycji na środowisko kulturowe 

(rozdz.3.3.11), tj. strefę bezpośredniego oddziaływania o szerokości średnio 38 m (tj. po 19 m na stronę od 

osi rurociągu), tożsamą z pasem budowlano-montażowym oraz strefę potencjalnego oddziaływania, 

ograniczoną do pasa o szerokości 500 m, tj. 250 m na stronę od osi gazociągu. 

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że w granicach pasa budowlano-montażowego brak 

jest obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestrów zabytków wojewódzkich konserwatorów. W strefie tej 

znajdują się wyłącznie obiekty archeologiczne, figurujące w wojewódzkich lub gminnych ewidencjach 

zabytków. Z przeprowadzonej analizy wynika również, że obiekty archeologiczne, na które wpływ będzie miała 

planowana inwestycja stanowią ok. 72% zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych ujętych 

w wojewódzkich ewidencjach zabytków oraz ok. 5 % zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych ujętych 

w gminnych ewidencjach zabytków. 

Wzdłuż trasy przebegu podwariantu 1 nie zidentyfikowano żadnego zabytku nieruchomego ani 

stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków czy też wojewódzkiej lub gminnej 

ewidencji zabytków.  

Tym samym przedstawione poniżej szczegółowe informacje odnoszą się do trasy przebiegu gazociągu 

w wariancie podstawowym. 

                                                      

10 10Art.32. 

1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem, jest obowiązany: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,  
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
(…) 

Art. 33. 
1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, 
przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o 
znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). 
(…) 



 

221 

W trakcie prac nad trasowaniem zidentyfikowano dla trasy przebiegu wariantu podstawowego 3 zabytki 

nieruchome, wpisanych do rejestru zabytków WKZ. Nie zidentyfikowano żadnego zabytku nieruchomego 

wpisanego do wojewódzkiej bądź gminnej ewidencji zabytków. 

Wszystkie zabytki zlokalizowane są w miejscowości Dębice, gm. Włocławek. Szczególną uwagę zwrócono na 

sąsiedztwo z zespołem dworsko-folwarcznym oraz parkiem z XVIII w. (ok. km 15,75). Powyższe obiekty 

zabytkowe znajdują w odległości ok. 13 m od osi gazociągu. W celu ochrony wartości kulturowych, w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie wstępnie przewiduje się realizację prac metodą bezwykopową lub w przypadku 

realizacji prac metodą wykopową przewiduje się zawężenie w tym rejonie pasa montażowego. Niezależnie od 

ostatecznego wyboru sposobu prowadzenia prac budowlanych w rejonie parku oraz zespołu dworsko-

folwarcznego, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na ww. obiekty zabytkowe 

w związku z realizacją analizowanej inwestycji. Ponadto rekomendowana jest odpowiednia organizacja robót 

i zaplecza budowy w ww. lokalizacji (np. wprowadzenie tymczasowego wygrodzenia) tak, aby ograniczyć 

wszelkie prace, transport oraz składowanie materiałów w ich bezpośrednim sąsiedztwie, co pozwoli na 

zminimalizowanie zagrożenia ze strony budowy gazociągu.  

Należy również zwrócić uwagę, zarówno podczas przygotowywania placu budowy i zaplecza, jak i podczas 

prac realizacyjnych, na niezinwentaryzowane kapliczki i krzyże przydrożne, które mogą być położone 

w bezpośredniej bliskości inwestycji, jak również inne zabytki położone w sąsiedztwie pasa robót lub na jego 

granicy. 

Położenie pozostałych obiektów zabytkowych w odległości > 100 m od pasa montażowego, zapewnia im 

odpowiednią ochronę przed ewentualnymi szkodami i nie generuje konieczności np. zmiany przebiegu trasy. 

Równocześnie jednak nie zdejmuje to obowiązku z wykonawcy prac z racjonalnego wykorzytywania terenu 

zwłaszcza, że zidentyfikowane obiekty są rozrzucone na znacznej powierzchni i często słabo są zaznaczone 

w terenie.  

Zidentyfikowano łącznie 44 stanowiska archeologiczne na trasie przebiegu wariantu podstawowego, w tym 

jedno wpisane do rejestru. To ostatnie, położone w miejscowości Dębice (ok. km 15,75), nr. rej. 376/A z 1996 r. 

(AZP 49-47,43) i znajduje się w odległości około 190 m od osi gazociągu. W związku z tym nie jest 

bezpośrednio zagrożone ze strony planowanych prac. Prowadzenie prac ziemnych w sąsiedztwie ww. 

stanowiska archeologicznego jest możliwe, lecz wymaga pozyskania opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków i przeprowadzenia badań archeologicznych. Wskazane jest jednak wyłączenie jego obszaru 

z wszelkich innych działań, m.in. wykluczając lokalizowanie w jego rejonie zaplecza inwestycji. 

Budowa gazociągu spowoduje fragmentaryczne zniszczenie szeregu innych stanowisk archeologicznych, 

wpisanych do wojewódzkich lub gminnych ewidencji zabytków. W analizowanym pasie trasy preferowanej 

(wariant podstawowy) stwierdzono występowanie 43 stanowiska archeologiczne, figurujące w ewidencji 

wojewódzkiej lub gminnej, z czego w bezpośredniej kolizji z trasą gazociągu znajduje się 16 stanowisk 

archeologicznych. Ponadto 3 stanowiska archeologiczne nie kolidują bezpośrednio z trasą przebiegu 

gazociągu, jednak znajdują się w obrębie pasa montażowego. Ich położenie nie wyklucza realizacji inwestycji 

w rozpatrywanym przebiegu.  

Jak wspomniano realizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną oraz w ich sąsiedztwie, w tym m. in. 

przeniesienie zabytku ruchomego, czy badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia właściwego 

dla danego terenu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza 

realizować:  
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1. roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się 

w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo  

2. roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują 

się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku 

archeologicznego  

- jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 

dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.  

Badania archeologiczne mogą mieć formę wyprzedzających badań archeologicznych (badań 

powierzchniowych i sondażowych) lub badań archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji (nadzorów 

archeologicznych). Decyzję dotyczącą sposobu postępowania każdorazowo podejmuje odpowiedni 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, który określa dokładne wytyczne konserwatorskie - stosowny tryb 

działań oraz zakres badań i ochrony.  

Badania powierzchniowe mają charakter sezonowy i zazwyczaj prowadzone są w okresie od kwietnia do 

końca października - wykonywane są jedynie w okresie orki. Badania sondażowe mogą być wykonane również 

zimą (w okresach kiedy ziemia nie jest zamarznięta), ale należy się liczyć z przestojami i większymi kosztami, 

wynikającymi z ograniczeń pogodowych. 

Zasięg obiektów archeologicznych zaznaczony na karcie AZP stanowi tzw. hipotetyczny zasięg stanowiska. 

Dlatego też podczas prac ziemnych obszar prowadzonych badań archeologicznych powinien być nawet 

trzykrotnie większy od zasięgu hipotetycznego stanowiska. Podczas prowadzenia ww. badań przedwstępnych 

aktualizowane są dane, zawarte na odpowiednich arkuszach AZP. W przypadku ich wykonywania należy 

liczyć się, więc ze zmianą danych co do ilości i rodzaju stanowisk archeologicznych na trasie planowanej 

inwestycji. 

Powyższe badania pozwolą doprecyzować zasięgi wcześniej rozpoznanych stanowisk oraz ujawnić nowe - 

dotychczas nieznane. Wskazane jest przerwanie wszelkich robót w przypadku napotkania w trakcie 

prowadzonych prac ziemnych na relikty archeologiczne i udostępnienie terenu do ratowniczych badań, 

prowadzonych w trybie pilnym, dla szybkiego udostępnienia terenu pod inwestycję. Ich wyniki powinny 

decydować o możliwości kontynuowania prac. 

Potrzebę uzyskania pozwolenia reguluje Art. 36 i Art. 37 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Wytyczne dotyczące uzyskania właściwego pozwolenia określa Rozporządzenie Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609). 

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, należy złożyć najpóźniej miesiąc przez 

planowanym rozpoczęciem badań do właściwego WUOZ. W celu złożenia ww. wniosku, należy uprzednio 

uzyskać zgodę muzeum na przyjęcie odkrytych w trakcie badań zabytków oraz dysponować zgodą właściciela 

gruntu na prowadzenie badań. Wykonawcą badań archeologicznych może być uprawniony archeolog, 

spełniający warunki określone w ww. Rozporządzeniu. 

Przy zachowaniu kolejności działań, wynikającej z wymagań prawnych oraz biorąc pod uwagę szczegółowe 

przygotowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu na zabytki 

archeologiczne. Również biorąc pod uwagę oddalenie zabytków nieruchomych oraz możliwość ich ominięcia 

planowanymi pracami (zastosowanie przejścia bezwykopowego w bezpośrednim sąsiedztwie parku 

zabytkowego w miejscowości Dębice oraz właściwą organizację robót i zaplecza budowy w ww. lokalizacji (np. 

wprowadzenie tymczasowego wygrodzenia) tak, aby ograniczyć wszelkie prace, transport oraz składowanie 
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materiałów w jego bezpośrednim sąsiedztwie), nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na 

wskazane obiekty. 

7.11.1 Wnioski 

Oddziaływanie na środowisko kulturowe planowanej inwestycji, polegającej na budowie gazociągu relacji 

Gustorzyn - Leśniewice należy uznać za umiarkowane. Inwestycja nie zagraża bezpośrednim zniszczeniem 

stanowisk archeologicznych o szczególnie wyjątkowych walorach naukowych i krajobrazowych, wpisanych do 

rejestru zabytków. Realizacja inwestycji spowoduje natomiast zniszczenie szeregu innych stanowisk 

archeologicznych ujętych w wojewódzkich lub gminnych ewidencjach zabytków, występujących w kolizji 

z projektowanymi pracami. Działania inwestycyjne na obszarach stanowisk archeologicznych znajdujących się 

w kolizji z planowaną budową są trudne do uniknięcia i pomimo starań służb konserwatorskich do zachowania 

ich w stanie nienaruszonym, dopuszcza się prowadzenie w ich granicach robót ziemnych. Charakter inwestycji 

oraz przeprowadzenie poprzedzających realizację inwestycji archeologicznych badań ratowniczych pozwolą 

zachować dziedzictwo kulturowe dla społeczeństwa.  

Położenie obiektów zabytkowych (nieruchomych) wpisanych do rejestru zabytków w jednym przypadku 

zapewnia właściwą ochronę przed ewentualnymi szkodami. Trasa przebiegu gazociągu przebiega 

w bezpośredniej bliskości zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego oraz parku z XVIII w. w miejscowości 

Dębice, w związku z czym prace budowlane w tym rejonie prowadzone będą metodą bezwykopową, 

zapewniającą właściwe zabezpieczenie i ochronę walorów kulturowych obiektu lub w przypadku realizacji prac 

metodą wykopową zostanie zawężony pas montażowy w takim stopniu, aby wyeliminować możliwość 

wystąpienia ingerencji w obiekty zabytkowe w związku z prowadzonymi w ich sąsiedztwie pracami 

budowlanymi. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą organizację robót i zaplecza budowy 

w ww. lokalizacji (np. wprowadzenie tymczasowego wygrodzenia) tak, aby ograniczyć wszelkie prace, 

transport oraz składowanie materiałów w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wzdłuż trasy przebiegu gazociagu 

nie zidentyfikowano zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkich lub gminnych ewidencjach zabytków. 

Tym niemniej potencjalna bliskość obiektów cennych dla społeczności lokalnych (np. niezewidencjonowanych 

kapliczek i krzyży przydrożnych) wymaga jednak właściwego zaplanowania zaplecza budowy i transportu 

materiałów, jak również odpowiedniej organizacji ruchu pojazdów.  

Działania inwestycyjne na obszarach stanowisk archeologicznych znajdujących się w kolizji z planowaną 

budową są trudne do uniknięcia i pomimo starań służb konserwatorskich do zachowania ich w stanie 

nienaruszonym, dopuszcza się prowadzenie w ich granicach robót ziemnych. Zachowany musi być jednak 

warunek wykonania pełnej i fachowej dokumentacji naukowej odkrywanych obiektów w czasie prowadzonych 

ratowniczych badań archeologicznych. Z uwagi na występowanie kolizji obiektów archeologicznych, przed 

przystąpieniem do prac ziemnych inwestor zobowiązany jest pozyskać zgodę na przeprowadzenie badań 

archeologicznych lub nadzoru archeologicznego od odpowiedniego WUOZ. 

Biorąc pod uwagę wszystkie obowiązki, nakładane na Inwestora z tytułu ochrony zabytków, przy 

opracowywaniu szczegółowego planu prac wykonawczych należy uwzględnić zwiększenie zakresu prac co 

najmniej na odcinkach przebiegających przez obszar nagromadzenia stanowisk lub w jego sąsiedztwie, 

zmiany w harmonogramie, uwzględniające czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich pozwoleń przed 

rozpoczęciem inwestycji i przeprowadzenie wymaganych badań archeologicznych. Samą inwestycję należy 

natomiast prowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym, którego zadaniem będzie identyfikacja 

i zabezpieczenie ewentualnych śladów bytności człowieka. 

Nie przewiduje się oddziaływania gazociągu na rozpatrywane obiekty zabytkowe na etapie jego eksploatacji. 
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7.12 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na dobra materialne 

7.12.1 Etap realizacji 

Trasa projektowanego gazociągu DN1000 Gustorzyn-Wronów Etap I Gustorzyn-Leśniewice będzie przecinać 

liczne drogi lokalne (gminne i powiatowe), drogi prywatne, 5 dróg wojewódzkich (nr 268, ul. Jana Pawła II w 

km ok. 12,95, nr 265, nr 269, nr 581) oraz 4 drogi krajowe (A1, nr 62, nr 91, nr 60). Trasa gazociągu 

realizowana będzie pod liniami kolejowymi (2 przekroczenia linii kolejowych). 

Ponadto projektowany gazociąg przecinać będzie elementy infrastruktury technicznej, takie jak: gazociągi, 

ropociągi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

Przejścia rurociągu pod przeszkodami takimi jak drogi, linie kolejowe, gazociągi, wodociągi, kanalizacja 

sanitarna, czy linie elektroenergetyczne zostaną wykonane w uzgodnieniu z ich właścicielami/użytkownikami 

oraz przy uwzględnieniu wymagań określonych przez gestorów ww. elementów infrastruktury. Przekroczenia 

poszczególnych przeszkód zostaną wykonane w sposób jak najbardziej ograniczający ewentualne 

oddziaływanie. 

Wobec powyższego nie będą występowały zagrożenia dla dóbr materialnych w postaci infrastruktury 

komunikacyjnej czy technicznej, poza lokalnymi i krótkotrwałymi (trwającymi kilka dni) uciążliwościami 

związanymi z np. przejezdnością dróg krzyżujących się z projektowanym gazociągiem a przekraczanych 

wykopem otwartym. Drogi o wyższej klasie i kategorii przekraczane będą metodami bezwykopowymi, 

podobnie jak linie kolejowe, i nie będą generować negatywnego oddziaływania.  

Projektowana tasa gazociągu wysokiego ciśnienia nie przebiega przez strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód 

podziemnych i powierzchniowych. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ujęcia wód 

powierzchniowych i podziemnych (w tym wystąpienia ryzyka zubożenia zasobów wód eksploatowanych przez 

ujęcia) zlokalizowanych w sąsiedztwie gazociągu. Oddziaływanie inwestycji na etapie budowy i późniejszej 

eksploatacji będzie minimalizowane poprzez odpowiednią organizację robót (przy uwzględnieniu wytycznych 

zawartych w niniejszym opracowaniu). 

Podczas prac wykonawczych na terenach zmeliorowanych nastąpi lokalna przebudowa sieci drenarskiej. 

Gazociąg będzie układany tu z przykryciem minimum 1,5 m w celu posadowienia gazociągu poniżej 

funkcjonujących systemów.  

W celu zlokalizowania istniejących rurociągów drenarskich i ich ochrony, wykonanie wykopu pod budowę 

gazociągu powinno zostać poprzedzone wykonaniem wykopu kontrolnego na ww. odcinkach. 

Bezpośrednio po przerwaniu przewodu drenarskiego otwory wlotowe zostaną zabezpieczone przed 

zamuleniem. Do czasu zakończenia budowy gazociągu na danym odcinku, Wykonawca winien zapewnić 

przejęcie wód odprowadzanych przez przerwane rurociągi drenarskie, na tereny położone poniżej tak, aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie systemu drenarskiego w rejonie prowadzenia robót budowlanych. 

Niezbędna przebudowa zostanie wykonana w uzgodnieniu z właściwymi organami oraz lokalnymi spółkami 

wodnymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych określonych przez ww. organy. Po zakończeniu prac 

budowlanych w miarę potrzeb zostanie przeprowadzona renowacja tych sieci.  

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci istniejącej na terenach drenowanych wykonane zostaną 

nowe rurociągi o średnicach odpowiadających istniejącym przewodom drenarskim. Należy zwracać 

szczególną uwagę na odtworzenie rurociągów z właściwymi spadkami i głębokościami, nawiązując do 

istniejącej sieci drenarskiej.  

Prace związane z przejściem przez rowy powinny być prowadzone w miarę możliwości przy niskich stanach 

wody. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie mogą zmienić się warunki przepływu wód. W przypadku 
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wystąpienia przeszkód w korycie rowu spowodowanych przebudową związaną z prowadzeniem gazociągu, 

konieczne będzie podjęcie działań naprawczych. 

Przy stosowaniu się do ww. założeń i zaleceń realizacja projektowanego gazociągu nie spowoduje trwałych 

zmian funkcjonowania systemów melioracyjnych. 

Kolizje trasy gazociągu z obszarami eksploatacji bądź obszarami udokumentowanych złóż przedstawiono 

w rozdziale 3.3.8.2. 

7.12.2 Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na dobra materialne. 

7.12.3 Etap likwidacji 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na dobra materialne, w przypadku ewentualnej likwidacji będzie miało skutki 

zbliżone do etapu realizacji. 

W związku z realizacją wykopu, na tym etapie, należy zastosować środki zabezpieczające i rozwiązania 

zapewniające odtworzenie istniejących obiektów i infrastruktury analogiczne jak dla etapu realizacji. 

7.13 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego 

Z budową, późniejszą eksploatacją czy likwidacją projektowanego gazociągu związane będzie niewielkie 

zapotrzebowanie na energię elektryczną. Możliwości techniczne pozyskania energii wymaganej zarówno na 

placu budowy oraz w szczególności w trakcie eksploatacji gazociągu (wyłącznie elementów nieliniowych jak 

ZZU, układów włączeniowych na Węźle Gustorzyn) takich, jak układy sterowania, kontroli pracy gazociągu, 

czy transmisji danych nie będą wiązały się z koniecznością instalacji urządzeń mogących stanowić zagrożenie 

w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie przyłącza realizowane będą z wykorzystaniem 

urządzeń niskich napięć, mocy i częstotliwości.  

W związku z powyższym nie zaistnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń dla środowiska i ludzi w zakresie 

promieniowania elektromagnetycznego, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji oraz ewentualnej 

likwidacji projektowanego gazociągu. 

7.14 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na ludzi 

7.14.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania istotnych uciążliwości dla osób trzecich 

związanych np. z utrudnieniem dostępu do dróg lub pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. Planowane prace budowlane związane z realizacją 

przedsięwzięcia pociągną natomiast za sobą emisję hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 

głównie spalinami z maszyn budowlanych oraz wzmożonego ruchu pojazdów obsługujących budowę.  

Z przeprowadzonej w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania analizy wynika, że na etapie realizacji 

inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe i całkowicie odwracalne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców w 

zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Zarówno podczas realizacji odcinków liniowych gazociągu jak i podczas wykonywania przejść 

bezwykopowych metodą Direct Pipe, mikrotunelingu, lub innej, poza granicą placów maszynowych mogą 

wystąpić przekroczenia dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Dla 
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pozostałych modelowanych zaneczyszczeń stężenia jednogodzinne i stężenia średnioroczne są dotrzymane 

(pył zaw. PM10, pył zaw. PM2,85, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i lotne związki organiczne).  

W przypadku emisji do powietrza: 

• podczas realizacji odcinków liniowych gazociągu mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

jednogodzinnych dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki. Częstości przekroczeń będą jednak dotrzymane 

dla wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem dwutlenku azotu (maksymalne zasięgi gdzie częstość 

przekroczeń dla NO2  będzie większa od dopuszczalnej to 20 m od osi gazociągu). Stężenia 

średnioroczne dla SO2 i NO2 zostaną dotrzymane. Wobec tego na największe narażenie (podczas 

realizacji odcinków liniowych) będą narażeni mieszkańcy, których zabudowania znajdują się w odległości 

około 20 m od osi gazociągu.  

• podczas wykonywania przewiertów pod rzekami poza granicą placów maszynowych mogą wystąpić 

ponadnormatywne częstośc przekroczeń dla  dwutlenku azotu (w odległości około 60m od osi gazociągu) 

i dwutlenku siarki (w odległości ok 20m od osi gazociągu). Wobec tego na największe narażenie (podczas 

realizacji przewiertów pod rzekami) będą narażeni mieszkańcy, których zabudowania znajdują się 

w odległości około 60m od osi gazociągu.  

• podczas wykonywania rozkopów otwartych pod rzekami,  częstości przekroczeń dla dwutlenku azotu 

będą występować w maksymalnej odległości około 28m od osi gazociągu. Nie przewiduje się 

występowania ponadnormatywnych częstości przekroczeń dla dwutlenku siarki. Wobec tego na 

największe narażenie (podczas wykonywania rozkopów otwartych pod rzekami), będą narażeni 

mieszkańcy, których zabudowania zlokalizowane są w odległości około 28m od osi gazociągu.  

• podczas realizacji przewiertu przez rzekę i rozkopu otwartego jednocześnie (kumulacja oddziaływań), 

w przypadku jeśli obie rzeki leżą blisko siebie, ponadnromatywne częstości przekroczeń dla dwutlenku 

azotu wystąpią w odległości do 200m od osi gazociągu a dla dwutlenku siarki – 100 m od osi gazociągu.  

• podczas malowania naziemnych części rurociągów na ZZU, materiałami chemoodpornymi 

i antykorozyjnymi, będzie następowała niezorganizowana emisja lotnych związków organicznych. 

Częstości przekroczeń oraz dopuszczalne stężenia dla modelowanych związków (lotne związki 

organiczne – będą dotrzymane).  

Wobec powyższego, największą uciążliwość dla mieszkańców będą powodowały prace, polegające na 

realizacji jednocześnie przewiertu pod rzeką i wykopu otwartego pod rzeką, w przypadku jeśli obie rzeki 

położone są blisko siebie. Maksymalny zasięg izolinii przedstawiającej częstość przekroczeń dla NO2 będzie 

wynosił 200m a dla dwutlenku siarki 100m. Oddziaływanie to będzie jednak krótkotrwałe i chwilowe (czas 

realizacji to około 150 h/rok). 

Ze względu na krótki okres inwestycyjny, nowoczesne technologie, stosowanie materiałów z odpowiednimi 

atestami jakościowymi nie wpłynie ona na pogorszenie jakości powietrza okolicy poza bezpośrednim rejonem 

prowadzonych robót. Prace budowlane będą realizowane głównie w ciągu dnia, co pozwoli na uniknięcie 

najmniej korzystnych warunków dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i spowoduje zmniejszenie stężeń 

zanieczyszczeń w stosunku do wartości prognozowanych. Ponadto prace wykonywane powinny być 

z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu, przy ograniczeniu czasu pracy maszyn na biegu jałowym. 

Przy zastosowaniu powyższego uciążliwości związane z realizacją budowy będą miały charakter lokalny 

i okresowy.  

Z realizacją planowanej budowy gazociągu będzie wiązać się również oddziaływanie hałasu. Zależnie od 

sytuacji terenowych i stosowanych metod budowy zasięg hałasu może obejmować znaczący teren. 

W przypadku budowy liniowej części gazociągu, opartej na tradycyjnej metodzie wykopu, hałas o wartości 

ponadnormatywnej (>55dB) może sięgać na odległość ok. 150 – 200 m po obu stronach osi. 
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Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że w zasięgu ponadnormatywnego hałasu znajdzie się wiele 

pojedynczych budynków zagrodowych oraz zespołów zabudowy mieszkaniowej. W najbardziej niekorzystnej 

strefie (LAeq ok. 65 dB) znajduje się kilkanaście budynków znajdujących się w odległości do około 45 m od 

projektowanego gazociągu.  

Poza budynkami, w rejonie których hałas będzie się kształtował na poziomie 65 dB, pozostałe budynki znajdą 

się w zasięgu hałasu od 55 do 60 dB.  

Część liniowa gazociągu będzie realizowana metodą potokową, co oznacza, że wraz z postępem robót źródła 

hałasu będą się sukcesywnie „oddalały” od terenów chronionych (zabudowy mieszkaniowej) występujących 

w sąsiedztwie danego odcinka robót. W związku z ciągłym przesuwaniem się frontu robót przesuwać się 

będzie również strefa ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

emisji hałasu. Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji jednostkowego odcinka gazociągu (ok. 7 dni na odcinek 

ok. 100 m) należy stwierdzić, że oddziaływanie na ludzi w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

hałasu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji będzie miało charakter krótkotrwały i całkowicie 

odwracalny. Niemniej jednak ze względu na higienę snu w rejonach występowania budownictwa 

mieszkaniowego należy wykluczyć prowadzenie prac budowlanych w nocy (część liniowa gazociągu oraz 

wykonywanie przewiertów metodą bezwykopową). 

Podczas przekraczania przeszkód metodami bezwykopowymi występowanie hałasu koncentrować się będzie 

głównie w rejonie placów maszynowych po stronie wejścia i wyjścia przewiertu, względnie na terenie 

przygotowania rur do ich wprowadzenia. Jego ponadnormatywny poziom w dzień może sięgać na odległość 

ok. 200 m w przypadku placu maszynowego i ok. 120 m w przypadku placu montażowego. 

W związku z krótkimi odcinkami przewiertów, w większości przypadków o długość od ok. 30 -  94 m (wyjątek 

stanowi jeden przewiert od długości 465 m) oraz wykonywaniem robót w okresie dnia, podczas prac 

budowlanych realizowanych w rejonie bezwykopowych przejść przez drogi, koleje i rzeki nie ma potrzeby 

stosowania zabezpieczeń ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu. Natomiast jeżeli okaże się, że prace 

wiertnicze (w przypadku zastosowania metody HDD, która nie pozwala na zatrzymanie prac) będą 

wykonywane w porze nocnej, konieczne będzie zastosowanie ekranowania placów maszynowych od strony 

istniejącej w ich pobliżu zabudowy. Dotyczy to głównie placów maszynowych po stronie maszynowej w km ok. 

12,72 punkty wejścia, a w km ok. 13,19 punkt wyjścia. 

Podsumowując, nalezy stwierdzić, że podczas prac realizacyjnych nastąpią przejściowe i odwracalne  

uciążliwości akustyczne. Ze względu na rodzaj oddziaływań oraz ograniczenia czasowe realizacja gazociągu 

nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

W przypadku rozpatrywania oddziaływania drgań pochodzących z prac budowlanych na ludzi w budynkach 

nie zachodzi obawa o destrukcyjne działanie tych zjawisk na zdrowie ludzkie. Analiza wpływu drgań 

powodowanych zagęszczaniem podłoża podbudowy gazociągu pozwala z dużym prawdopodobieństwem 

stwierdzić, że oddziaływanie takie nie będzie występować. 

Z pracami wykonawczymi wiązac się będzie również niebezpieczeństwo wystąpienia nieprzewidzianych 

wypadków na budowie. Przewidywane zagrożenia dla pracowników zatrudnionych podczas prac 

realizacyjnych będą następujące: 

• wykonanie wykopów oraz praca w wykopach - możliwość przysypania ziemią, wpadnięcia do wykopów, 

obsunięcie ziemi uderzenie obsuwającą się ziemią; 

• rozładunek rur oraz elementów wyposażenia obiektów - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami; 

• montaż gazociągu oraz montaż infrastruktury - porażenie prądem, uderzenia, skaleczenia, poparzenia, 

malowanie i izolowanie użycie różnych substancji chemicznych; 

• próby ciśnieniowe - ciśnienie czynnika. 
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Przed przystąpieniem do prac każdego dnia należy zatem:  

• przeprowadzić instruktaż stanowiskowy; 

• przypisać indywidualnie kompetencje; 

• określić sposób realizacji prac; 

• zaznajomić pracowników o sposobie postępowania w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. 

Dla zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i osób postronnych, przy prowadzeniu 

robót pod ciśnieniem, niezbędne będzie opracowanie instrukcji prowadzenia prób wytrzymałościowych, 

zatwierdzonej przez Inwestora i Wykonawcę Robót. Do podstawowych obowiązków Kierownictwa Budowy 

należy przestrzeganie następujących warunków BHP: 

• personel inżynieryjno-techniczny angażowany do prób wytrzymałościowych, winien wykazywać 

niezbędną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy rurociągów wysokiego ciśnienia, 

• przed przystąpieniem do prób hydraulicznych, cała załoga przewidziana do udziału w prowadzeniu prób 

powinna przejść przeszkolenie w zakresie BHP, powiązane z uzupełnieniem wiadomości fachowych, 

związanych z charakterem wykonywanych robót 

• w trakcie przeszkolenia, o którym mowa powyżej, Kierownik Budowy ma obowiązek podania sposobu 

wykonania prób wszystkim zainteresowanym, 

• do wydania dyspozycji upoważniony jest jedynie Kierownik Budowy, lub osoba przez niego upoważniona. 

Przed przystąpieniem do prób należy określić jednoosobową odpowiedzialność za całość wykonywanych 

prób ciśnieniowych,  

• w miejscu dostępnym dla całego personelu biorącego udział w próbach należy wywiesić instrukcję 

prowadzenia próby ciśnieniowej, 

• przed wbudowaniem materiałów i urządzeń związanych z próbą, Kierownik prowadzący próby, ma 

obowiązek osobistego sprawdzenia atestów tych materiałów i urządzeń. 

• spoiny łączące rurki doprowadzające lub odprowadzające wodę z rurami głównej instalacji technologicznej 

oraz spoiny zaślepiające te rurki po wykonaniu prób muszą być badane radiologicznie (spoiny instalacji 

pomocniczych) 

•  wstęp na teren stref bezpieczeństwa osób postronnych jest całkowicie zabroniony. Zgodę na wstęp na 

teren objęty strefą bezpieczeństwa może wydać wyłącznie Kierownik prób 

• Kierownik prób powinien być wyposażony w podręczną apteczkę, niezbędną do udzielania pierwszej 

pomocy przy ewentualnym wypadku. 

Szczególną dbałość należy zachować również podczas prowadzenia pozostałych prac. 

Podczas budowy oraz prac montażowych pracownicy obowiązani będą do przestrzegania obowiązujących 

przepisów BHP i ppoż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni 

i pouczeni o zagrożeniach wynikających z prac ziemnych. Przed każdym wejściem do wykopu należy 

sprawdzić stan skarp i zabezpieczeń ścian wykopu. Wykluczone jest przebywanie pracowników w wykopie 

podczas układania gazociągu.  

Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz sprzęt, sprawne narzędzia 

i stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Muszą znać zasady postępowania i komunikowania się oraz miejsca 

lokalizacji sprzętu ppoż. i pierwszej pomocy. 

Za opracowanie harmonogramu oraz szczegółowego planu i instrukcji postępowania przy pracach mogących 

spowodować zagrożenia jest odpowiedzialny Kierownik Budowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - przed rozpoczęciem prac jest on 
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zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia planowanej inwestycji (w oparciu 

o opracowaną informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).  

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren robót, jak również tereny baz technicznych, przed dostępem osób 

postronnych, w przypadku części liniowej oznaczenia i zabezpieczenia należy przesuwać wraz 

z postępem robót, 

• zawsze stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca 

składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej 

ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

• typ konstrukcji wykopu w danym miejscu robót należy dostosować do występującego w danym miejscu 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych 

obciążeń w sąsiedztwie wykopów 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń 

• prace przy skrzyżowaniu z przeszkodami terenowymi prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za 

dany rodzaj infrastruktury. 

7.14.2 Etap eksploatacji  

Przy zastosowaniu założonych rozwiązań projektowych oraz przy uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszym 

raporcie normalna eksploatacja gazociągu nie będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. W przypadku 

uciążliwości akustycznych jedynym źródłem zakłóceń będą sytuacje polegające na konieczności awaryjnego 

zrzutu gazu przez kolumny upustowe zlokalizowane na terenie zespołu zaporowo-upustowego. 

Upusty gazu (awaryjne i eksploatacyjne) to zwykle bardzo głośne procesy i, choć krótkotrwałe, mogą stanowić 

uciążliwość dla okolicznych mieszkańców miejcowości Przydatki Wolskie. Podczas upustu gazu 4 budynki 

mogą się znaleźć w zasięgu oddziaływania hałasu o poziomie wynoszącym ok. 50 dB (w porze dziennej), a 3 

budynki w zasięgu oddziaływania hałasu o poziomie ok. 45 dB (w porze dziennej). Ze względu na poziom tego 

hałasu oraz krótkotrwały okres oddziaływania nie powinien on stanowić dużej uciążliwości.  

Mając na uwadze powyższe podczas eksploatacji planowanej inwestycji zagrożenia dla okolicznych 

mieszkańców mogą wystąpić jedynie w sytuacjach awaryjnych (jednak ze względu na stosowane rozwiązania 

techniczne i organizacyjne jest to bardzo mało prawdopodobne).  

W celu wyeliminowania takich sytuacji w trakcie eksploatacji inwestycji należy przeprowadzać okresowe 

przeglądy stanu technicznego urządzeń (zgodnie z ustalonym przez Gaz – System S.A. harmonogramem), 

a w razie konieczności dokonywać niezwłocznie stosownych napraw. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze 

gazociągu powinni posiadać stosowne kwalifikacje, być przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż. oraz 

przestrzegać przepisów BHP, p.poż. i przepisów wewnętrznych.  

W celu m.in. wyeliminowania zagrożenia dla ludzi zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 640) ustala się strefę kontrolowaną. Dla planowanego gazociągu DN1000 wynosi ona 

12,0 m. 

Strefa kontrolowana może być użytkowana według pierwotnego przeznaczenia, lecz nie należy w niej  wznosić 

obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmowac działań, mogących 

spowodować uszkodzenia gazociągu. 



 

230 

7.14.3 Etap likwidacji 

W przypadku ewentualnej likwidacji oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi będzie zbliżone do etapu 

realizacji. W celu zminimalizowania uciążliwości na tym etapie należy zastosować środki zabezpieczające 

analogiczne jak dla etapu realizacji. 
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8 OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

8.1 Metodyka 

Uwzględniając rodzaj prac budowlanych znany z dotychczasowych doświadczeń, a także oddziaływanie 

istniejących gazociągów na etapie eksploatacji, do analizy oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko przyrodnicze przyjęto pas o szerokości 500 m, tj. po 250 metrów od osi projektowanego gazociągu. 

W obszarze tym określono dwie strefy: 

• 1 – strefa bezpośredniego oddziaływania – obszar o szerokości 38 m na terenach rolnych i 30 m na 

terenach leśnych, tj. obszar pasa montażowego, na którym wykonywane będą prace budowlane; 

• 2 – obszar oddziaływania inwestycji poza strefą 1. 

Taki obszar zinwentaryzowanych chronionych siedlisk przyrodniczych, roślin i poszczególnych grup 

systematycznych zwierząt został przedstawiony na Załączniku 2. 

Oceny wpływu analizowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, dokonano głównie na etapie jej realizacji 

i eksploatacji. Ze względu na długotrwały charakter inwestycji nie rozpatrywano szczegółowo skutków 

środowiskowych ewentualnej likwidacji infrastruktury tego przedsięwzięcia. Generalnie założono, że 

w większości przypadków, skutki środowiskowe likwidacji przedsięwzięcia podobne będą do etapu jego 

budowy. 

8.2 Obszary chronione w rejonie projektowanej inwestycji 

Trasa projektowanego gazociągu przebiega przez tereny o zróżnicowanych walorach przyrodniczych. 

Obszary o znacznym nagromadzeniu inwentaryzowanych elementów przyrodniczych i spełniające istotną 

funkcję ekologiczną wskazano, jako miejsca przyrodniczo cenne. Należą do nich także tereny objęte różnymi 

formami ochrony. Jedynym obszarem chronionym w granicach niniejszego opracowania jest Obszar 

Chronionego Krajobrazu – Dolina Skrwy Lewej (ok. km 48,50 – 52,90). 

Planowany gazociąg przebiega również przez korytarz Północno-Centraly Kanał Bachorze (KPnC-12B) w km 

ok. 1,15 – 7,4 oraz korytarz Północno-Centralny Dolina Wisły – Lasy Włocławsko-Gostynińskie (GKPnC-12) 

w km ok. 10,35 – 10,38 oraz 11,00 – 11,10. 

Szczegółowe zestawienie istniejących form ochrony przyrody w rejonie analizowanego gazociągu 

przedstawiono w rozdziale 3.3.6. i na Załączniku 2. 

8.2.1 Rezerwaty przyrody 

Trasa planowanego gazociągu przebiega poza granicami rezerwatów. Odległość do najbliższego rezerwatu 

wynosi ok. 540 m, w przypadku wariantu podstawowego i ok. 480 m w przypadku Podwariantu 1.. 

8.2.2 Parki krajobrazowe 

Projektowana inwestycja nie koliduje z obszarami parków krajobrazowych. Trasa planowanego gazociągu 

przebiega w odległości 1800 m od granic Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony PK. 

8.2.3 Obszary chronionego krajobrazu 

Analizowany wariant trasy gazociągu przecina jeden obszar chronionego krajobrazu:  

• OChK Dolina Skrwy Lewej (ok. km 48,50 – 52,90). 
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Zgodne z uchwałami powołującymi obszary chronionego krajobrazu, na ich obszarach obowiązują 

następujące zakazy: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 

oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 

lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

•  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Planowane do wykonania prace budowlane, montażowe i transportowe na gruntach rolnych (otwartych) 

realizowane będą w pasie montażowym o szerokości ok. 38 m, a zajęcie terenu pod realizację inwestycji 

będzie mieć charakter czasowy. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu 

użytkowania sprzed inwestycji. Na terenach leśnych, dla potrzeb budowy gazociągu, przewiduje się pas 

montażowy o szerokości ok. 30 m, przeznaczony pod wycinkę lasu. Po wybudowaniu gazociągu, pas 

o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu) zostanie na stałe wyłączony z produkcji leśnej (sosna – ok. 0,56 

ha, wiąz pospolity – ok. 0,17 ha). Pozostały teren zajęty w czasie budowy pod pas montażowy może być 

wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.  
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Tabela 8.1 Określenie charakteru i trwałości wpływu przedsięwzięcia, na różnych etapach jego realizacji, na cele ochrony 

i funkcjonowanie obszaru chronionego krajobrazu  

Obszar Chronionego Krajobrazu 
oraz  

Szacunkowy kilometraż kolizji 
gazociągu z obszarem 

Charakter i trwałość zmian na etapie budowy inwestycji oraz 
eksploatacji 

OChK Dolina Skrwy Lewej 

 

48+500 – 52+900 

Przedmiotowe przedsięwzięcie przecina w swoim przebiegu skrajne 
fragmenty obszaru. Bezpośredni wpływ na analizowany obszar na etapie 
realizacji sprowadzać się będzie do niszczenia/ usuwania roślinności w pasie 
terenu zajętym pod inwestycję  oraz okresowego płoszenia zwierząt. 
Pośrednio, planowane prace mogą oddziaływać na florę i faunę poprzez 
zanieczyszczenia siedlisk (np. przez wyciek substancji ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń), stanowiących miejsce rozrodu i żerowania zwierząt. 
Przeprowadzona inwetaryzacja przyrodnicza wykazała obecność w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru następujących gatunków zwierząt: bóbr 
europejski (strefa II), kret (strefa II), mrówka rudnica (strefa I) 

Biorąc pod uwagę wielkość obszaru stwierdza się, że występujące w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia oddziaływania nie spowodują znaczących 
zniszczeń.  

Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter 
lokalny i krótkotrwały, a w wyniku naturalnej sukcesji dojdzie do ponownego 
zarośnięcia terenów wykorzystywanych na etapie budowy..  

Z uwagi na charakter inwestycji, zakres prac zamierzonych w fazie budowy 
oraz planowane działania minimalizujące, realizacja inwestycji nie będzie 
negatywnie oddziaływać na cenne siedliska roślin i zwierząt w obszarze, nie 
wpłynie również negatywnie na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz 
krajobrazowe, dla których został on wyznaczony. 

Etap eksploatacji: 

Brak istotnego wpływu. 

Po zakończeniu robót wymaga się, aby teren, na którym prowadzono prace 
budowlane, został doprowadzony do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji, 
dzięki czemu walory krajobrazowe zazwyczaj nie ulegają zmianie. 

Podsumowując, ze względu na ww. ograniczenie przestrzenne, a przede wszystkim zakres i skalę, 

planowanych prac budowlanych, w tym również przewidywanych prac odwodnieniowych realizacja gazociągu 

nie spowoduje zakłóceń w cenniejszych ekosystemach. Z uwagi na charakter inwestycji, zakres prac  

zamierzonych  w  fazie  budowy  oraz przy zastosowaniu środków łagodzących (przekroczenia cieków 

wodnych metodami bezwykopowymi)  realizacja planowanego przedsięwzięcia nie  będzie negatywnie  

oddziaływać  na  cenne  siedliska  roślin  i  zwierząt  w  OChK,  nie  wpłynie  również  negatywnie  na  wartości  

przyrodnicze,  kulturowe  oraz krajobrazowe, dla których zostały one wyznaczone. Przedmiotowe  

przedsięwzięcie  zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zmianami) jest inwestycją celu publicznego. W związku 

z tym zakazy zawarte w rozporządzeniach ustanawiających obszary chronionego krajobrazu, zgodnie z art. 

24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1614 

z późn. zmianami), nie dotyczą planowanego przedsięwzięcia. 

8.2.4 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

Inwestycja biegnie poza granicami zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Najbliższy obszar znajduje się 

w odległości ok. 4700 m. 

8.2.5 Pomniki przyrody 

W odległości ok. 250 m od osi planowanego gazociągu nie stwierdzono pomników przyrody. 
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8.3 Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe 
i mszaki 

8.3.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

W poniższej tabeli przedstawiono cenne siedliska stwierdzone na obszarze oddziaływania planowanej 

inwestycji wraz z liczbą płatów oraz sumaryczną powierzchnią jaką pokrywają w obrębie bufora 500 m 

planowanego gazociągu (po 250 m w obie strony gazociągu). Zinwentaryzowano 6 siedlisk chronionych z I 

Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Spośród siedlisk chronionych najwięcej zinwentaryzowanych płatów to 

płaty siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe). Zajmują również najwięszą 

powierzchnię w buforze. 

Tabela 8.2 Wykaz cennych i chronionych siedlisk stwierdzonych na obszarze oddziaływania planowanej inwestycji – 

wariant podstawowy 

Lp. Siedlisko Liczba płatów 

Przybliżona powierzchnia w 
pasie 500 m  

[m²] 

Siedliska chronione z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej 

1 9170 (Grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne) 4 35987 

2 9190 (Kwaśne dąbrowy) 1 7507 

3 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) 20 202150 

4 6510 (Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże) 15 94662 

5 6430 (Ziołorośla górskie i nadrzeczne) 1 1854 

Tabela 8.3. Wykaz cennych i chronionych siedlisk stwierdzonych na obszarze oddziaływania Podwariantu 1 

Lp. Siedlisko Liczba płatów 

Przybliżona powierzchnia w 
pasie 500 m  

[m²] 

Siedliska chronione z I Załącznika Dyrektywy Siedliskowej 

1. 3150 (Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne) 1 26612 

2. 6510 (Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże) 1 947 

3. 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) 6 80 021 

Na obszarze oddziaływania planowanej inwestycji, zinwentaryzowano 3 cenne gatunki roślin naczyniowych, 

w tym jeden gatunek częściowo chroniony. Nie wykryto cennych ani chronionych gatunków mszaków. 

Zestawienie dla wariantu podstawowego przedstawiono w poniższej tabeli. W przypadku Podwariantu I kolizje 

nie występują.  

Tabela 8.4 Lista cennych i chronionych gatunków roślin naczyniowych oraz mszaków wykrytych podczas inwentaryzacji – 

wariant podstawowy.  

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Ochrona Liczba stanowisk 

Rośliny naczyniowe 

1.  dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum brak  1 

2.  kocanki piaskowe Helichrysum arenarium częściowa 21 

3.  koniczyna pagórkowa Trifolium montanum brak 1 

4.  miłek letni Adonis aestivalis brak 4 

5.  Rogownica drobna Cerastium pumilum brak 1 

6.  szczaw wodny Rumex aquaticus brak 1 

7.  wolfia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza brak 1 
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8.3.2 Prognozowane oddziaływanie  

8.3.2.1. Etap budowy  

Główne potencjalne zagrożenia ze strony planowanych prac budowlanych dla cennych płatów siedlisk 

i stanowisk gatunków: 

Zmiana stosunków wodnych – to kluczowy negatywny efekt planowanych prac budowlanych, który może 

uruchomić szereg innych negatywnych procesów degeneracyjnych siedlisk podmokłych (m.in. wypadanie 

gatunków wilgociolubnych, wnikanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, zmiana struktury gruntu – np. 

murszenie torfu). W trakcie budowy inwestycji może nastąpić czasowe odwodnienie gruntu. Przy odpowiednim 

skróceniu czasu budowy, zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych (np. ścianki szczelne) oraz 

określeniu odpowiedniego terminu wykonania robót budowlanych (np. po sezonie wegetacyjnym), efekt 

czasowego odwodnienia zostanie zminimalizowany i nie doprowadzi do trwałego uszkodzenia siedlisk. 

Szczegółowy opis konkretnych działań minimalizujących znajduje się w rozdziale 11.2. niniejszego 

opracowania. 

Zniszczenie pokrywy roślinnej – w trakcie budowy gazociągu na pasie szerokości 30/38 metrów zostanie 

całkowicie zniszczona pokrywa roślinna. W przypadku siedlisk nieleśnych będzie możliwe jej odtworzenie (np. 

przez siew nasion lub rozłożenie wcześniej zachowanej darni po zakończeniu prac). W przypadku rozległych 

siedlisk oraz bogatych zasobów odpowiednich gatunków w okolicy, efekt ten będzie tylko czasowy, a przy 

zastosowaniu odpowiednich środków minimalizujących (np. zawężenie pasa montażowego, wykonanie prac 

po sezonie wegetacyjnym) nastąpi szybka regeneracja zniszczonych płatów. W przypadku siedlisk leśnych 

i zakrzaczeń, poza pasem trwałego wylesienia (pas o szerokości 4 m, tj. po 2 m od osi gazociągu) będzie 

możliwe zastosowanie nasadzeń odtwarzających. Przy zastosowaniu gatunków rodzimych zgodnych 

z siedliskiem i zastosowaniu właściwych metod nasadzeń (m.in. zachowanie struktury nasadzeń nawiązującej 

do układów naturalnie występujących w przyrodzie), możliwe będzie zapoczątkowanie prawidłowego 

odtwarzania się siedlisk leśnych i zaroślowych. Szczegółowy opis konkretnych działań minimalizujących 

znajduje się w rozdziale 11.2. niniejszego opracowania. 

Uruchomienie ekspansji gatunków niepożądanych – inwazyjne metody budowlane doprowadzą do 

destabilizacji ekosystemu oraz tworzenia nowych potencjalnych siedlisk dla obcych i rodzimych gatunków 

ekspansywnych. W przypadku planowanej inwestycji to zagrożenie dotyczy głównie siedlisk nieleśnych oraz 

zagrażających im inwazyjnych gatunków nawłoci (nawłoć późna Solidago gigantea, nawłoć kanadyjska 

Solidago canadenses).  

 

Siedliska  

Zagrożenie ze strony inwestycji polegające na zniszczeniu części płatu siedliska, wraz z odniesienim do całej 

powierzchni niszczonego płatu, przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela przedstawia sytuację bez 

zastosowania działań minimalizujących.
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Tabela 8.5 Zagrożenie ze strony inwestycji bez zastosowania działań minimalizujących polegające na zniszczeniu części płatu siedliska, wraz z odniesieniem do całej 

powierzchni niszczonego płatu – Wariant podstawowy (Bezwykop – poprowadzenie gazociągu metodą bezwykopową). 
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grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum (9170)  

1. U1 33,60 2 48806/0 20522 0 0 0 0 KP 

2. U1 34,10 2 25070/0 12329 0 0 0 0 KP 

3. U1 34,40 2 5850/0 4179 0 0 0 0 KP 

łąka świeża (6510)  

4. U1 1,40 2 1413/0 1413 0 0 0 0 KP 

5. U1 1,60 2 4658/0 4658 0 0 0 0 KP 

6. U1 1,80 2 8116/0 8116 0 0 0 0 KP 

7. U1 2,30 2 5107/0 5107 0 0 0 0 KP 

8. U1 2,45 1 i 2 4025/0 930 40 Bezwykop 0 0 KP 

9. U2 18,40 2 9638/0 8816 0 0 0 0 KP 

10. U1 33,90 2 2309/0 2309 0 0 0 0 KP 

11. U1 33,90 2 2285/0 396 0 0 0 0 KP 

12. U1 34,00 2 5400/0 5400 0 0 0 0 KP 

13. U1 34,10 2 3936/0 3936 0 0 0 0 KP 

14. U1 34,20 1 i 2 9385/0 9385 50 240 2 0 KP 

15. U1 34,30 2 10300/0 10300 0 0 0 0 KP 

16. U2 34,30 2 9313/0 2024 0 0 0 0 KP 

17. U1 34,50 2 6564/0 6564 0 0 0 0 KP 

18. U1 34,60 2 22258/0 22258 0 0 0 0 KP 

łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum (91E0)  

19. U2 2,40 2 488/0 488 0 0 0 0 KP 

20. U1 2,25 2 9280/0 1822 0 0 0 0 KP 

21. U2 18,30 1 i 2 14207/0 1700 45 Bezwykop 0 0 KP 
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22. U1 33,55 2 3962/0 3389 0 0 0 0 KP 

23. U1 35,00 2 8498/0 8498 0 0 0 0 KP 

24 U1 35,20 2 13304/0 13119 0 0 0 0 KP 

25 U1 35,40 2 5846/0 5846 0 0 0 0 KP 

26 U2 35,40 2 6326/0 377 0 0 0 0 KP 

27 U1 35,70 2 44029/0 9345 0 0 0 0 KP 

28 U1 34,90 1 i 2 27914/0 23058 40 Bezwykop 0 0 KP 

29 U1 35,30 2 8498/0 6235 0 0 0 0 KP 

30 U1 35,90 2 14179/0 13018 0 0 0 0 KP 

31 U1 36,00 2 1217/0 1217 0 0 0 0 KP 

32 U1 41,65 1 i 2 31833/0 16756 60 Bezwykop 0 0 M 

33 U1 44,20 2 8744/0 3140 0 0 0 0 M 

34 U1 48,90 2 3592/0 3592 0 0 0 0 M 

35 U2 52,10 2 425127/0 25882 0 0 0 0 M 

36 U1 52,10 1 i 2 9716/0 9716 45 Bezwykop 0 0 M 

37 U1 52,10 1 i 2 36319/0 36319 100 Bezwykop 0 0 M 

38 U1 52,40 2 3017/0 3017 0 0 0 0 M 

39 U1 52,80 2 3688/0 2833 0 0 0 0 M 

40 U1 53,00 2 22643/0 207 0 0 0 0 M 

kwaśne dąbrowy (9190)  

41 U1 7,20 2 20196/0 7507 0 0 0 0 KP 

ziołorośla górskie i nadrzeczne (6430)  

42 U1 2,20 2 1854/0 1854 0 0 0 0 KP 
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Tabela 8.6 Zagrożenie ze strony inwestycji bez zastosowania działań minimalizujących polegające na zniszczeniu części płatu siedliska, wraz z odniesieniem do całej 

powierzchni niszczonego płatu – Podwariant 1 (Bezwykop – poprowadzenie gazociągu metodą bezwykopową). 
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tarorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (3150) 

1. U1 0,50 2 41350/0 24350 0 0 0 0 KP 

łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum (91E0) 

2. U1 0,00 1 i 2 27914/0 19000 Bezwykop Bezwykop 0 0 KP 

3. U1 0,10 1 i 2 8498/0 8498 Bezwykop Bezwykop 0 0 KP 

4. U1 0,30 2 13304/0 13304 0 0 0 0 KP 

5. U1 0,50 1 i 2 44029/0 25029 Bezwykop Bezwykop 0 0 KP 

6. U1 0,70 2 14179/0 14179 0 0 0 0 KP 

7. U1 0,80 2 1217/0 1217 0 0 0 0 KP 
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Rośliny 

Zagrożenia ze strony inwestycji na stanowiska zinwentaryzowanych roślin chronionych przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 8.7 Zagrożenia ze strony inwestycji na stanowiska zinwentaryzowanych roślin chronionych 

lp 
Występowanie na 

terenie Natura 2000 

Powierzchnia 
na stanowisku/ 

w obszarze 
Natura 2000 

[m²] 

Powierzchnia 
w obszarze 

oddz. 

inwestycji [m²] 

lokalizacja 

zagrożenie ze strony inwestycji 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
km 

strefa 

kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 

1. nie 9746/0 9746 2,50 1 i 2 

Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po obu stronach 
osi gazociągu na długości ok. 90 m (kolizja z ok. 3390 m2 – ok. 
35% powierzchni całego płatu). Odłogi na piaskach w kompleksie 
działek sukcesywnie zabudowywanych – zmieniające się w teren 
ruderalny. 

KP 

2. nie 0,2/0 0,2 4,80 2 brak KP 

3. nie 10/0 10 49,90 2 brak M 

4. nie 5817/0 5817 50,70 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po obu stronach 
osi gazociągu na długości ok. 70 m (kolizja z ok. 3000 m2 – ok. 
50% powierzchni całego płatu). 

M 

5. nie 12605/0 12605 50,90 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po lewej stronie 
osi gazociągu na długości ok. 170 m (kolizja z ok. 1200 m2 – ok. 
10% powierzchni całego płatu). 

M 

6. nie 15782/0 15782 51.00 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po obu stronach 
osi gazociągu na długości ok. 350 m (kolizja z ok. 8400 m2 – ok. 
53% powierzchni całego płatu). 

M 

7. nie 8227/0 8227 51,20 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po obu stronach 
osi gazociągu na długości ok. 115 m (kolizja z ok. 2950 m2 – ok. 
35% powierzchni całego płatu). 

M 

8. nie 34763/0 34763 51,80 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po prawej 
stronie osi gazociągu na długości ok. 160 m (kolizja z ok. 4480 m2 

– ok. 13% powierzchni całego płatu). 
M 

9. nie 2978/0 2978 52,00 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po obu stronach 
osi gazociągu na długości ok. 45 m (kolizja z ok. 2000 m2 – ok. 
67% powierzchni całego płatu). 

M 

10. nie 1/0 1 52,70 2 brak M 

11. nie 5/0 5 52,80 2 brak M 
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lp 
Występowanie na 

terenie Natura 2000 

Powierzchnia 
na stanowisku/ 

w obszarze 
Natura 2000 

[m²] 

Powierzchnia 
w obszarze 

oddz. 
inwestycji [m²] 

lokalizacja 

zagrożenie ze strony inwestycji 

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
km 

strefa 

12. nie 2590/0 2590 53,00 1 i 2 
Przejście przez siedlisko gatunku rozciągające się po prawej 
stronie osi gazociągu na długości ok. 20 m (kolizja z ok. 65 m2 – 
ok. 3% powierzchni całego płatu). 

M 

13. nie 0,5/0 0,5 53,40 2 brak M 

miłek letni Adonis aestivalis zagrożony 

14. nie 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

1,29 1 usunięcie stanowiska 
KP 

15. nie 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

1,33 1 usunięcie stanowiska 
KP 

16. nie 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

1,40 1 usunięcie stanowiska 
KP 
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Uwzględniając działania minimalizujące uwzględniające zawężenie pasa montażowego do ok. 28 m w rejonie 

płatów siedlisk roślin chronionych w poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię siedlisk, które ulegną 

zniszczeniu pomimo przyjętych działań minimalizujących. Szczegółowe działania miniamlizujące dla siedlisk 

przedstawiono w tabeli 11.2. w rozdziale 11.2.  

Tabela 8.8. Stanowiska roślin cennych i chronionych - powierzchnia płatów, które ulegną zniszczeniu po uwzględnieniu 

działań minimalizujących  
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kocanki piaskowe Helichrysum arenarium  

1. 2,50 1 i 2 9746/0 9746 90 3350 34 - 1620 KP 

2. 50,70 1 i 2 5817/0 5817 120 3000 52 - 1340 M 

3. 50,90 1 i 2 12605/0 12605 150 1280 10 - 0 M 

4. 51,00 1 i 2 15782/0 15782 300 8300 53 - 4000 M 

5. 51,20 1 i 2 8227/0 8227 85 2950 36 - 1450 M 

6. 51,80 1 i 2 34763/0 34678 160 4540 13 - 2600 M 

7. 52,30 1 i 2 2978/0 2978 60 2000 67 - 770 M 

8. 53,00 1 i 2 2590/0 2590 20 65 3 - 0 M 

miłek letni Adonis aestivalis  

9. 1,29 1 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
- - 

kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

- - 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

KP 

10. 1,33 1 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
- - 

kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

- - 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

KP 

11. 1,40 1 
kilkadziesiąt 

egzemplarzy/0 
- - 

kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

- - 
kilkadziesiąt 
egzemplarzy 

KP 

 

8.3.2.2. Etap eksploatacji 

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się oddziaływania, które wynikają z trwałego wylesienia 

terenu, gdzie trasa gazociągu została przeprowadzona przez tereny leśne. 

Trwałe zniszczenie struktury roślinności nastąpi w przypadku siedlisk leśnych w pasie trwałego wylesienia 

(w pasie o szerokości 4 m, tj. po 2 m od osi gazociągu). Nie dotyczy to jednak odcinków wykonywanych 

metodami bezwykopowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 

poz. 640) bezpośrednio nad gazociągiem nie są możliwe nasadzenia drzew i krzewów. Przez zmianę 

stosunków świetlnych i wilgotnościowych mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze runa. Gatunki leśne runa 

zostaną zastąpione przez gatunki okrajkowe, łąkowe i inne siedlisk otwartych.  

Minimalizacja tych zmian jest możliwa m.in. przez różnego rodzaju nasadzenia imitujące naturalne oszyjki 

i zabezpieczające wnętrze lasu przed zmianami wilgotnościowymi i świetlnymi. 
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8.4 Oddziaływanie na grzyby wielkoowocnikowe i porosty 

8.4.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała występowania chronionych ani cennych gatunków grzybów 

i porostów w badanym buforze wariantu podstawowego i podwariantu 1. 

8.4.2 Prognozowane oddziaływania  

Nie przewiduje się oddziaływań w żadnym etapie inwestycji.  

8.5 Oddziaływanie na bezkręgowce  

8.5.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

W buforze 500 m (tj. 250 m na stronę gazociągu), łącznie stwierdzono występowanie 4 chronionych gatunków 

bezkręgowców, w tym 3 gatunki owadów (1 pod ochroną ścisłą i 2 pod ochroną częściową) oraz 1 gatunek 

mięczaków (ochrona częściowa). Jeden z gatunków – motyl czerwończyk nieparek –wymieniony jest 

w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (Tabela 8.9). W przypadku Podwariantu I kolizje nie występują.  

Tabela 8.9 Gatunki bezkręgowców objęte ochroną prawną i cenne przyrodniczo stwierdzone w strefie oddziaływania 
inwestycji – wariant podstawowy. 

Lp. Grupa 
Gatunek 

Status ochrony 
nazwa polska nazwa łacińska 

1. Mięczaki Ślimak winniczek  Helix pomatia    częściowa 

2. 
Owady 

Bezskrzydłe 
Mrówka rudnica  Formica rufa częściowa 

3. Chrząszcze Tęgosz rdzawy Elater ferrugineus częściowa 

4. Motyle Czerwończyk nieparek Lycaena dispar ścisła 

8.5.2 Prognozowane oddziaływanie 

8.5.2.1. Etap budowy   

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównymi zagrożeniami dla występujących w strefie oddziaływania 

bezkręgowców będzie: 

• płoszenie związane z wibracjami, hałasem oraz zanieczyszczeniami generowanymi przez pracujące 

na placu budowy maszyny; 

• przypadkowe rozjeżdżanie, zadeptywanie i zasypywanie bezkręgowców związane z pracami 

ziemnymi, poruszającymi się pojazdami oraz funkcjonowaniem miejsc składowania maszyn 

i materiałów w trakcie budowy; 

• pogorszenie warunków siedliskowych, żerowiskowych oraz bezpośrednie niszczenie miejsc rozrodu 

i żerowisk w związku z pracami ziemnymi; 

• osuszenie siedliska. 

Wyżej wymienione zagrożenia mogą doprowadzić do fragmentarycznej utraty miejsc rozrodczych oraz miejsc 

żerowania larw owadów. Prace prowadzone w pobliżu cieków i zbiorników wodnych wiążą się z ryzykiem 

dużych zmian biotopów niektórych gatunków. Również potencjalne awarie sprzętu, wyciek substancji 

ropopochodnych itp. mogą doprowadzić do zanieczyszczenia obszarów stanowiących miejsca rozrodu 

i żerowania części owadów. Na placu budowy i drogach dojazdowych do budowy może dochodzić do 

zwiększonej śmiertelności bezkręgowców, związanej z ich przypadkowym zabijaniem przez sprzęt budowlany. 
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Wpływ jest proporcjonalny do natężenia i czasu trwania prac, również oświetlenie stosowane na placu budowy 

i na terenie zaplecza może działać negatywnie - przywabianie owadów w nocy.  

Szczegółowy opis zagrożeń dla poszczególnych stanowisk bezkręgowców znajduje się w poniższej tabeli. 
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Tabela 8.10 Wykaz chronionych gatunków bezkręgowców wraz z potencjalnymi zagrożeniami. 
Objaśnienia do tabeli:  
OC  – gatunek chroniony częściowo, OŚ – gatunek objęty ochroną  ścisłą. 
stan i jakość siedliska: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Stan 

popul
acji 

Jakość 
siedlisk 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

MIĘCZAKI 

1 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście  0,2 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

2 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 2,3 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

3 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 18,4 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

4 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 35,2 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

5 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 35,8 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

6 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 41,7 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 

7 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 44,3 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 

8 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 52,2 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 
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Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Stan 

popul
acji 

Jakość 
siedlisk 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

9 
Ślimak 

winniczek 
OC kilkanaście 52,5 II FV FV 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 

OWADY 

1 
Czerwończyk 

nieparek 

OŚ 

IIDS 
8 os. 2,2 II U1 U1 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

KP 

2 
Mrówka 
rudnica 

OC 1 mrowisko 50,3 I FV FV kolizja 

Zabezpieczenie przez nadzór 
przyrodniczy (zachowanie przez 

ogrodzenie drewnianymi żerdziami). 
Ewentualnie przeniesienie 

stanowiska po wizji i decyzji 
entomologa (specjalista w ramach 

nadzoru przyrodniczego). 
Lokalizacja do przeniesienia w 
obrębie tego samego lasu, w 

miejsce wskazane przez 
entomologa. Wykonanie pod 
nadzorem entomologa i po 

odpowiednim przygotowaniu miejsca 
(na rozkładającym się pniu po 

wyciętym drzewie, ułożenie ściółki i 
gałązek). Optymalny termin 

wykonania – wiosna (15 marca – 15 
czerwca), w porze rannej. Należy 
przenieść co najmniej ¾ gniazda. 
Niezbędne przeniesienie królowej. 

M 

3 
Mrówka 
rudnica 

OC 1 mrowisko 50,35 I FV FV  kolizja 

Zabezpieczenie przez nadzór 
przyrodniczy (zachowanie przez 

ogrodzenie drewnianymi żerdziami). 
Ewentualnie przeniesienie 

stanowiska po wizji i decyzji 
entomologa (specjalista w ramach 

nadzoru przyrodniczego). 

M 
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Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Stan 

popul
acji 

Jakość 
siedlisk 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

Lokalizacja do przeniesienia w 
obrębie tego samego lasu, w 

miejsce wskazane przez 
entomologa. Wykonanie pod 
nadzorem entomologa i po 

odpowiednim przygotowaniu miejsca 
(na rozkładającym się pniu po 

wyciętym drzewie, ułożenie ściółki i 
gałązek). Optymalny termin 

wykonania – wiosna (15 marca – 15 
czerwca), w porze rannej. Należy 
przenieść co najmniej ¾ gniazda. 
Niezbędne przeniesienie królowej. 

4 
Mrówka 
rudnica 

OC 1 mrowisko 50,65 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 

odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 

5 
Tęgosz 
rdzawy 

OC 1 stanowisko 54,0 II U1 U1 
Brak zagrożeń z uwagi na 

odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 
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Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, a skutki 

zmian w obrębie siedlisk w większości przypadków (poza terenami leśnymi), będą odwracalne. Stąd, przy 

uwzględnieniu zaleceń minimalizujących, oddziaływanie inwestycji ocenia się jako nieznaczące, które nie 

wpłynie negatywnie na stan populacji bezkręgowców występujących w pasie oddziaływania inwestycji. 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na etapie budowy opisano w rozdziale 11.2. niniejszego 

opracowania. 

8.5.2.2. Etap eksploatacji    

Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie miało negatywnego wpływu na stan populacji 

bezkręgowców występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

8.6 Oddziaływanie na ryby i minogi 

8.6.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

Inwentaryzacja nie wykazała chronionych gatunków ryb. 

W analizowanym buforze terenu, tj. w odległości 250 m od osi gazociągu stwierdzono 3 gatunki ryb objętych 

ochroną gatunkową. Gatunki chronione stwierdzono w Lubieńce i Zgłowiączce.  

W przypadku Podwariantu I kolizje nie wystąpiły. 

Tabela 8.11 Wykaz chronionych gatunków ryb stwierdzonych w pasie inwentaryzacji – wariant podstawowy. 

Lp. Gatunek Liczba stanowisk 

Ryby  

1. piskorz Misgurnus fossilis 2 

2. śliz Barbatula barbatula 2 

3. koza Cobitis taenia 1 

8.6.2 Oddziaływanie na ryby i minogi  

8.6.2.1 Etap budowy  

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała negatywny wpływ na gatunki chronionych ryb i minogów tylko 

w miejscach przecięcia linii gazociągu z rzekami i w przypadku prac bezpośrednio ingerujących w strefy 

korytowe. Niemniej jednak wszystkie cieki wodne, w których odnotowano chronione gatunki ryb przekraczane 

będą metodami bezwykopowymi, toteż nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań w tym 

zakresie. 

Jako potencjalne zagrożenie należy wymienić próby hydrauliczne, którym poddawany będzie gazociąg przed 

oddaniem do eksploatacji. Badają one szczelność infrastruktury. Jednakże w trakcie ich wykonywania 

przewiduje się pobór wód z cieków poza okresem niskich stanów wód. 

Należy również mieć na uwadze zagrożenie w wyniku zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi. 

Może mieć miejsce, zarówno w przypadku prowadzenia prac metodami bezwykopowymi, jak i w przypadku 

przeprowadzenia otwartych wykopów przez cieki. Zagrożenie to wynikać będzie z pracy maszyn i pojazdów 

w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczaniu maszyn 

i urządzeń pracujących w pobliżu cieków i zbiorników wodnych przed wyciekiem paliw i płynów 

eksploatacyjnych i prowadzić regularną kontrolę stanu szczelności instalacji. Uzupełnienie paliwa 

w maszynach i urządzeniach powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieku lub zbiornika 
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wodnego, aby zapobiec przypadkowemu skażeniu wody. Wykaz chronionych gatunków ryb wraz 

z potencjalnymi zagrożeniami przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 8.12 Wykaz chronionych gatunków ryb wraz z potencjalnymi zagrożeniami  

Objaśnienia do tabel: OC – częściowa ochrona gatunkowa, II DS. – załącznik II do Dyrektywy Siedliskowej, Stan i jakość 

siedliska FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność / 

długość 
całkowita 

S
ta

n
 p

o
p

u
la

c
ji
 

J
a

k
o

ś
ć

 

s
ie

d
li
s

k
a
 

Lokalizacja 

Zagrożenia 
ze strony 
inwestycji 

Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

1 
piskorz 

Misgurnus 
fossilis 

OC 
II DS 

Dane 
literaturowe 

Brak 
danych 

U1 2,35 I 
Zmętnienie, 
płoszenie 

Metoda 
bezwykopową 

rz. 
Zgłowiączka. 

Nadzór 
przyrodniczy 

w trakcie 
przekraczania 

cieku 

KP 

2 
śliz 

Barbatula 
barbatula 

OC 
Dane 

literaturowe 
Brak 

danych 
U1 2,35 I 

Zmętnienie, 
płoszenie 

KP 

3 
koza  

Cobitis 
taenia 

OC 
II DS 

Dane 
literaturowe 

Brak 
danych 

U1 2,35 I 
Zmętnienie, 
płoszenie 

KP 

4 
Śliz 

Barbatula 
barbatula 

OC 
92 

osobników 
FV FV 18,4 I 

Zmętnienie, 
płoszenie 

Metoda 
bezwykopową 
rz.  Lubieńka. 

Nadzór 
przyrodniczy 

w trakcie 
przekraczania 

cieku 

KP 

5 
Piskorz 

Misgurnus 
fossilis 

OC 
II DS 

Pojedynczy 
osobnik 
13,2cm 

U2 U1 18,4 I 
Zmętnienie, 
płoszenie 

KP 

8.6.2.2 Etap eksploatacji   

Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie miało negatywnego wpływu na stan populacji ryb 

występujących w sąsiedztwie inwestycji. 

8.7 Oddziaływanie na płazy i gady 

8.7.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

W analizowanym buforze terenu, tj. w odległości 250 m od osi gazociągu stwierdzono występowanie ogółem 

7 gatunków płazów (z czego 2 objęte ścisłą ochroną gatunkową i 5 pod ochroną częściową) oraz 3 gatunków 

gadów (wszystkie objęte częściową ochroną gatunkową). Jeden z taksonów – kumak nizinny – jest 

wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Tabela 8.13 Liczba stanowisk zajętych przez poszczególne gatunki płazów – wariant podstawowy.  

Objaśnienia do tabel:  

OŚ – ścisła ochrona gatunkowa, OC – częściowa ochrona gatunkowa, II DS – załącznik II do Dyrektywy Siedliskowej, 

PCKZ – Polska Czerwona Księga Zwierząt, PCLZ – Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Liczba 

stanowisk 
Status 

ochronny 
II DS PCKZ PCLZ 

PŁAZY 

1  Kumak nizinny Bombina bombina 7 OŚ TAK --- --- 

2  Żaba moczarowa Rana arvalis 1 OŚ --- --- --- 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Liczba 

stanowisk 
Status 

ochronny 
II DS PCKZ PCLZ 

3  Żaba śmieszka 
Pelophylax 
ridibundus 

2 OC --- --- --- 

4  Żaba trawna Rana temporaria 2 OC --- --- --- 

5  Żaba wodna 
Pelophylax 
esculentus 

2 OC --- --- --- 

6  Żaby zielone 
Pelophylax 
esculentus complex 

7 OC --- --- --- 

GADY 

1  Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 4 OC --- --- --- 

2  
Zaskroniec 
zwyczajny 

Natrix natrix 2 OC --- --- --- 

Tabela 8.14 Liczba stanowisk zajętych przez poszczególne gatunki płazów – Podwariant 1. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska  
Status 

ochronny 
II DS PCKZ PCLZ 

PŁAZY 

1. Żaba wodna 
Pelophylax 
esculentus 

2 OC --- --- --- 

GADY 

2. 
Zaskroniec 
zwyczajny 

Natrix natrix 2 OC --- --- --- 

8.7.2 Oddziaływanie na płazy i gady  

8.7.2.1. Etap budowy  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi zagrożeniami dla występującej w strefie oddziaływania fauny 

płazów i gadów będzie: 

• płoszenie związane z wibracjami, hałasem oraz zanieczyszczeniami generowanymi przez pracujące 

na placu budowy maszyny; 

• przypadkowe rozjeżdżanie, zadeptywanie i zasypywanie herpetofauny związane z pracami ziemnymi, 

poruszającymi się pojazdami oraz funkcjonowaniem miejsc składowania maszyn i materiałów w 

trakcie budowy; 

• pogorszenie warunków siedliskowych oraz bezpośrednie niszczenie miejsc rozrodu i żerowisk 

w związku z pracami ziemnymi, 

• zakłócenie szlaków migracji płazów. 

Negatywny wpływ będzie proporcjonalny do natężenia i czasu trwania prac budowlanych (także w przyszłości 

podczas prac przy naprawachi gazociągu). Zagrożenia związane będą z zajęciem terenu i przekształceniem 

jego struktury (wycinki, wykopy, czasowe zmiany stosunków wodnych) oraz pracą ciężkiego sprzętu 

budowlanego w pasie montażowym, na placach budowy i drogach dojazdowych.  

Prace montażowe spowodują czasowy ubytek siedlisk lądowych zarówno gatunków naziemnych (większość 

gatunków płazów i gadów), jak i nadrzewnych (rzekotka). W wyniku prac nie nastąpi ubytek siedlisk wodnych 

– najistotniejszych dla płazów, gdzie grupa ta prowadzi rozród i gdzie rozwijają się wczesne ich stadia. Ubytek 

siedlisk lądowych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał zarówno na płazy, jak i gady. Zniszczone 

fragmenty siedlisk lądowych herpetofauny będą stanowiły jedynie niewielki fragment dużych płatów, gdzie 

przedstawiciele tej grupy bytują często w znacznym rozproszeniu. Po ustaniu prac montażowych na 

zniszczonych fragmentach siedlisk nastąpi sukcesja roślinności. Po krótkim czasie nastąpi powrót 
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przedstawicieli płazów i gadów na zajmowane wcześniej, a zniszczone w wyniku prowadzenia prac fragmenty 

siedlisk lądowych.   

Do nieumyślnego, przypadkowego i bezpośredniego zabijania płazów może dojść w okresie ich migracji do 

i ze zbiorników wodnych. Okres ten rozciąga się na kwiecień – maj (migracja do zbiorników) oraz od maja do 

końca sierpnia (dyspersja młodych płazów ze zbiorników). W mniejszym stopniu można spodziewać się 

zagrożenia ze strony nieumyślnego zabijania płazów przez sprzęt budowlany w okresie migracji jesiennej (w 

zależności od warunków cieplnych trwającej przez wrzesień, czasem do połowy października). Ten typ 

odziaływania jest losowy i trudny do uniknięcia. Jednak powstałe trasy przejazdu pojazdów będą miały 

charakter okresowy. Po ustaniu prac ustąpi również ruch pojazdów, a tym samym ewentualna śmiertelność 

płazów wynikająca z tego zagrożenia. Należy przy tym nadmienić, że siedliska przecinane przez gazociąg nie 

cechują się masowym występowaniem płazów i gadów, a tym samym ich śmiertelność wynikająca z ruchu 

pojazdów będzie utrzymywać się na niewielkim poziomie.  

Może również dojść do wycieku z nieszczelnych pojazdów i maszyn budowlanych substancji chemicznych 

(np. olejów, smarów), co w konsekwencji doprowadzić może do zanieczyszczenia środowiska potencjalnego 

występowania herpetofauny. Aby zminimalizować tego typu oddziaływania inwestycji na płazy należy ściśle 

przestrzegać na etapie realizacji inwestycji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podsumowując, nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu inwestycji na populacje płazów i gadów 

obszaru oddziaływania inwestycji. 

Na etapie poprzedzającym realizację prac, w miejscach szczególnie istotnych dla płazów, zaleca się montaż, 

po obu stronach strefy bezpośredniego oddziaływania, tymczasowego wygrodzenia chroniącego migrujące 

płazy przed śmiercią podczas przekraczania pasa montażowego, o czym szerzej w rodziale dotyczącym 

działań minimalizujących (rozdział 11.2). 

W ocenie wpływu inwestycji na płazy i gady, w poszczególnych miejscach ich stwierdzeń brano pod uwagę 

czynniki związane zarówno z miejscem stwierdzenia, jak i jego okolicą, a także ze specyfiką samych gatunków 

oraz specyfiką funkcjonowania poszczególnych gatunków w różnych siedliskach. Poniżej wymieniono istotne 

aspekty brane pod uwagę dla poszczególnych stwierdzeń: 

m. odległość od inwestycji, w jakiej stwierdzono gatunek i związane z nią potencjalne zagrożenia; 

n. występujący gatunek płaza, bądź gada, jego charakterystykę, np. preferencje środowiskowe, potencjalną 

mobilność,  

o. występowanie, bądź brak poszczególnych elementów krajobrazu stwierdzonych w poszczególnych 

strefach oddziaływania inwestycji takich jak: 

• odpowiednie dla poszczególnych gatunków drzewostany i zakrzewienia, 

• zbiorniki wodne i cieki ( typ zbiornika bądź cieku, rozmieszczenie względem stref oddziaływania 

inwestycji, kształt, stałość bądź efemeryczność),  

• zabudowa (typ, rodzaj, gęstość) 

• innej infrastruktury (szczególnie barierotwórczej) np. dróg, ogrodzeń itp. 

p. rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych elementów krajobrazu względem siebie, np. odległości 

miejsca stwierdzenia płaza lub gada do najbliższych drzewostanów, zbiorników wodnych, zabudowań. 

W związku z indywidualnym rozpatrywaniem zespołu ww. czynników dla każdej obserwacji oraz pomimo 

konieczności zastosowania skróconego schematycznego zapisu tabelarycznego każdą z ocen należy 

traktować osobno. Została ona podana z zastosowaniem najlepszej posiadanej wiedzy i doświadczenia 

przyrodniczego.  

Szczegółowy opis zagrożeń dla poszczególnych stanowisk płazów i gadów znajdują się w poniższych 

tabelach. 
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Tabela 8.15 Wykaz chronionych gatunków płazów wraz z potencjalnymi zagrożeniami – wariant podstawowy 

Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek ściśle chroniony; OC– gatunek chroniony częściowo; IV - gatunek z IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej (Natura 2000). 

stan i jakość siedliska: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 
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Strefa 
oddziaływania 

PŁAZY 

1 Żaba trawna OC 14-16 2,3 I/II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy)  

Ingerencja w siedlisku w trakcie 
przejścia przez ciek. W trakcie 

migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), nieumyślna  

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

2 Żaby zielone OC Ok. 30 13,6 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

3 Żaby zielone OC Ok. 50-60 13,9 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

4 Żaba moczarowa OŚ 18-20 18,4 I/II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

Ingerencja w siedlisku w trakcie 
przejścia przez ciek. W trakcie 

migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

5 Żaba wodna  OC Ok. 25 20,7 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 
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6 Żaby zielone OC Ok. 30 29,2 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

7 Żaby zielone OC Ok. 40 29,7 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

8 Żaba śmieszka OC Ok. 20 30,5 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

9 Żaby zielone OC Ok. 30 31,1 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

10 Kumak nizinny OŚ 18-20 37,25 I U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 
Kolizja  

Ominąć trasą 
gazociągu oczko 

wodne. 
Alternatywnie, w 

przypadku 
koniecznej likwidacji 
oczka, płazy należy 
wyłapać i przenieść 

do zbiornika 
wodnego 

zlokalizowanego ok. 
400 m na południe 

(ok. km 37,5). 
Nadzór 

przyrodniczy, 
tymczasowe płotki 

KP 
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oddziaływania 

ochronne, kontrola 
wykopów 

11 Kumak nizinny OŚ 5-6 38,4 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

12 Kumak nizinny OŚ 5-6 38,4 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

13 Żaby zielone OC 14-16 38,85 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

14 Żaby zielone OC Ok. 25 39,1 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

KP 

15 Żaba wodna  OC 12-14 42,9 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 
tymczasowe 

płotkiochronne, 
kontrola wykopów 

M 

16 Kumak nizinny OŚ Ok. 25 43,0 II FV U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

17 Kumak nizinny OŚ 16-18 43,05 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
M 
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oddziaływania 

ochronne, kontrola 
wykopów 

18 Żaba wodna  OC 6-8 43,1 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

19 Kumak nizinny OŚ Ok. 20 43,15 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

20 Żaba śmieszka OC Ok. 20 45,8 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

21 Żaba trawna OC 10-12 45,8 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

22 Żaba wodna  OC Ok. 20 45,8 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

23 Żaby zielone OC Ok. 25 45,8 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

24 Kumak nizinny OŚ 18-20 48,0 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
M 
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oddziaływania 

ochronne, kontrola 
wykopów 

25 Kumak nizinny OŚ 12-14 48,0 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

26 Żaba wodna  OC 14-16 48,0 II U1 U1 
Cenny  

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

27 Kumak nizinny OŚ 4-5 48,6 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

28 Kumak nizinny OŚ 6-8 50,05 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

29 Żaba moczarowa OŚ Ok. 10 50,05 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

30 Żaba śmieszka OC Ok. 30 50,05 II FV U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

31 Żaby zielone OC Ok. 20 50,05 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
M 
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Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

ochronne, kontrola 
wykopów 

32 Żaby zielone OC 8-10 50,2 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

33 Żaby zielone OC Ok. 20 50,7 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

34 Żaby zielone OC 8-10 52,7 II U1 U1 
Cenny  

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

35 Kumak nizinny OŚ 10-12 52,8 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów 

M 

36 Kumak nizinny OŚ 4-5 54,0 II U1 U1 
Cenny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –uwięzienie 
w pułapkach (wykopy), 

nieumyślna śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

tymczasowe płotki 
ochronne, kontrola 

wykopów  

M 

GADY 

1 Jaszczurka zwinka OC 2 1,2 II FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

W trakcie przemieszczania się –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
KP 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  

S
ta

n
 p

o
p

u
la

c
ji
 

J
a

k
o

ś
ć

 

s
ie

d
li
s

k
 

Znaczenie 
biotopu 

Zagrożenia ze strony 
inwestycji 

Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

2 Jaszczurka zwinka OC 2 2,0 II FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

W trakcie przemieszczania się –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
KP 

3 Zaskroniec zwyczajny OC 2 2,3 II FV FV 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie przemieszczania się –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
KP 

4 Jaszczurka zwinka OC 2 34,4 II FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z 
uwagi na brak 

zagrożeń 
KP 

5 Jaszczurka zwinka OC 2 34,75 II FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

W trakcie przemieszczania się –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
KP 

6 Jaszczurka zwinka OC 2 52,1 I FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

Kolizja – częściowa ingerencja w 
obszarze bytowania 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
M 

7 Jaszczurka zwinka OC 2 52,9 I FV FV 
Przeciętny 
(rozrodczy) 

Kolizja – częściowa ingerencja w 
obszarze bytowania 

Nadzór 
przyrodniczy, 

kontrola wykopów 
M 

8 Zaskroniec zwyczajny OC 2 54,0 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z 
uwagi na brak 

zagrożeń 
M 
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Tabela 8.16 Wykaz chronionych gatunków płazów wraz z potencjalnymi zagrożeniami – Podwariant 1. 

Objaśnienia do tabeli: OŚ – gatunek ściśle chroniony; OC – gatunek chroniony częściowo. 

stan i jakość siedliska: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  

S
ta

n
 p

o
p

u
la

c
ji
 

J
a

k
o

ś
ć

 

s
ie

d
li
s

k
 

Znaczenie 
biotopu 

Zagrożenia ze strony 
inwestycji 

Zalecenia  

W
o

je
w

ó
d

z
tw

o
 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływa

nia 

PŁAZY 

1 Żaby zielone OC 16-18 0,4 II U1 U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, tymczasowe płotki ochronne, 
kontrola wykopów 

KP 

2 Żaby zielone OC ok. 50 0,5 II FV U1 
Istotny 

(rozrodczy) 

W trakcie migracji  –
uwięzienie w pułapkach 
(wykopy), nieumyślna 

śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, tymczasowe płotki ochronne, 
kontrola wykopów 

KP 

GADY 

3 
Zaskroniec 
zwyczajny 

OC 3 0,4 II U1 U1 
Istotny  

(rozrodczy) 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 
Brak zaleceń z uwagi na brak zagrożeń KP 

4 
Zaskroniec 
zwyczajny 

OC 2 0,6 II U1 U1 
Istotny  

(rozrodczy) 

Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 

ingerencji w siedlisku 
Brak zaleceń z uwagi na brak zagrożeń KP 
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Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, a skutki 

zmian w obrębie siedlisk we większości przypadków (poza terenami leśnymi) będą odwracalne. Stąd, przy 

uwzględnieniu zaleceń minimalizujących wykazanych w rozdziale 11.2, oddziaływanie inwestycji ocenia się 

jako nieznaczące, które nie wpłynie negatywnie na stan populacji herpetofauny występującej w pasie 

oddziaływania inwestycji. 

8.7.2.2. Etap eksploatacji  

Przedsięwzięcie na etapie funkcjonowania nie będzie miało negatywnego wpływu na stan populacji 

herpetofauny występującej w sąsiedztwie inwestycji. 

8.8 Oddziaływanie na ptaki  

8.8.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji 

W buforze 250 m na stronę gazociągu stwierdzono 46 gatunków ptaków w tym 44 objętych ścisłą ochroną 

gatunkową, 2 gatunki podlegają ochronie częściowej, dwa gatunki są wymienione w załączniku I do Dyrektywy 

Ptasiej.   

Pełen wykaz ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej znajduje się w poniższej tabeli. W kolejnych tabelach 

znajduje się wykaz wszystkich gatunków wraz z ich lokalizacją na trasie gazociągu, liczebnością oraz 

informacjami nt. zagrożeń. 

Tabela 8.17. Wykaz gatunków ptaków stwierdzinych podczas inwentaryzacji  

Objaśnienia do tabel: OŚ – ścisła ochrona gatunkowa, OC – częściowa ochrona gatunkowa, Ł – gatunek łowny, I DP – 
załącznik I do Dyrektywy Ptasiej, PCKZ – Polska Czerwona Księga Zwierząt: CR – gatunki skrajnie zagrożone, NT – 
gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia; PCLZ – Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce: CR 
– krytycznie zagrożone, NT – bliskie zagrożenia, DD – o słabo rozpoznanym statusie. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochronny 
I DP PCKZ PCLZ 

Lęgowe gatunki z I DP – 
ilość osobników/liczba 

stanowisk 

1  Przepiórka Coturnix coturnix OŚ --- --- DD - 

2  Czajka  Vanellus vanellus OŚ --- --- --- - 

3  Pustułka Falco tinnunculus OŚ --- --- --- - 

4  Sierpówka Streptopelia decaocto OŚ --- --- --- - 

5  Zimorodek Alcedo atthis OŚ TAK --- --- 
Brak stanowisk lęgowych – 

obszar żerowiskowy rz. 
Zgłowiączka 

6  Dzięcioł duży Dendrocopos major OŚ --- --- --- - 

7  Kowalik Sitta europaea OŚ --- --- --- - 

8  Pełzacz leśny Certhia familiaris OŚ --- --- --- - 

9  Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla OŚ --- --- --- - 

10  Skowronek Alauda arvensis OŚ --- --- --- - 

11  Oknówka Delichon urbicum OŚ --- --- --- - 

12  Świergotek łąkowy Anthus pratensis OŚ --- --- --- - 

13  Świergotek drzewny Anthus trivialis OŚ --- --- --- - 

14  Pliszka żółta Motacilla flava OŚ --- --- --- - 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochronny 
I DP PCKZ PCLZ 

Lęgowe gatunki z I DP – 
ilość osobników/liczba 

stanowisk 

15  Pliszka siwa Motacilla alba OŚ --- --- --- - 

16  Rudzik Erithacus rubecula OŚ --- --- --- - 

17  Słowik szary Luscinia luscinia OŚ --- --- --- - 

18  Pleszka Phoenicurus phoenicurus OŚ --- --- --- - 

19  Pokląskwa Saxicola rubetra OŚ --- --- --- - 

20  Kos Turdus merula OŚ --- --- --- - 

21  Kwiczoł Turdus pilaris OŚ --- --- --- - 

22  Piegża Sylvia curruca OŚ --- --- --- - 

23  Cierniówka Sylvia communis OŚ --- --- --- - 

24  Trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus OŚ --- --- --- - 

25  Trzciniak 
Acrocephalus 
arundinaceus 

OŚ --- --- --- - 

26  Kapturka Sylvia atricapilla OŚ --- --- --- - 

27  Piecuszek Phylloscopus trochilus OŚ --- --- --- - 

28  Pierwiosnek Phylloscopus collybita OŚ --- --- --- - 

29  Czarnogłówka Parus montanus OŚ --- --- --- - 

30  Bogatka Parus major OŚ --- --- --- - 

31  Modraszka Cyanistes caeruleus OŚ --- --- --- - 

32  Strzyżyk Troglodytes troglodytes OŚ --- --- --- - 

33  Gąsiorek Lanius collurio OŚ TAK --- --- 8 stanowisk lęgowych 

34  Srokosz Lanius excubitor OŚ --- --- --- - 

35  Sójka Garrulus glandarius OŚ --- --- --- - 

36  Sroka Pica pica OC --- --- --- - 

37  Gawron Corvus frugilegus OC --- --- --- - 

38  Szpak Sturnus vulgaris OŚ --- --- --- - 

39  Wróbel Passer domesticus OŚ --- --- --- - 

40  Mazurek Passer montanus OŚ --- --- --- - 

41  Zięba Fringilla coelebs OŚ --- --- --- - 

42  Szczygieł Carduelis carduelis OŚ --- --- --- - 

43  Makolągwa Carduelis cannabina OŚ --- --- --- - 

44  Trznadel Emberiza citrinella OŚ --- --- --- - 

45  Potrzos Emberiza schoeniclus OŚ --- --- --- - 

46  Potrzeszcz Emberiza calandra OŚ --- --- --- - 
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Tabela 8.18. Liczba rewirów ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE  

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 

Znaczenie 
biotopu 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 
Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

2 Gąsiorek  OŚ 1 para 1,55 II Istotny  
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

3 Zimorodek  OŚ 1 para 2,2 II Istotny 
Płoszenie  
(w trakcie przejścia przez ciek - 
żerowisko) 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

4 Gąsiorek OŚ 1 para 43,0 II Istotny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

7 Gąsiorek OŚ 1 para 47,95 II Istotny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

12 Gąsiorek OŚ 1 para 51,75 II Istotny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

13 Gąsiorek OŚ 1 para 52,55 I/II Istotny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Wycinka drzew poza 
okresem lęgowym 
gatunku tj. maj – 
sierpień. W przypadku 
konieczności wykonania 
wycinki w okresie 
lęgowym dopuszcza sie 
jej przeprowadzenie 
jedynie  pod nadzorem 
przyrodniczym.  

M 

14 Gąsiorek OŚ 1 para 52,7 II Istotny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

15 Gąsiorek OŚ 1 para 53,95 II Istotny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

16 Gąsiorek OŚ 1 para 54,0 I/II Istotny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Wycinka drzew poza 
okresem lęgowym 
gatunku tj. maj – 
sierpień. W przypadku 
konieczności wykonania 
wycinki w okresie 
lęgowym dopuszcza sie 
jej przeprowadzenie 
jedynie  pod nadzorem 
przyrodniczym. 

M 
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8.8.2 Oddziaływanie na ptaki 

8.8.2.1. Etap budowy  

Etap realizacji inwestycji będzie niósł za sobą największe zagrożenie dla populacji ptaków. Proces budowy 

będzie polegał na wykopaniu głębokiego i długiego wykopu. Urobek będzie składowany bezpośrednio przy 

wykopie na całej jego długości. Następnie na dnie będzie kładziony gazociąg. Ostatnim etapem będzie 

zasypanie wykopu. Proces będzie odbywał się na długości przynajmniej kilkuset metrów i czas od rozpoczęcia 

wykopu do jego zasypania będzie wynosił kilka tygodni. Taki system prac powoduje negatywne oddziaływanie 

w wyniku: 

• płoszenia ptaków: w wyniku permanentnej obecności człowieka, maszyn i hałasu emitowanego 

podczas prac reakcją ptaków jest ucieczka, a w przypadku długotrwałego oddziaływania negatywnych 

bodźców trwałe opuszczenie terenu. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne, gdy prace 

rozpoczynają się w trakcie sezonu lęgowego. W wyniku stresu ptaki opuszczają gniazda zarówno na 

etapie inkubacji jaj, jak i karmienia piskląt. Rozpoczęcie prac przed sezonem lęgowym 

i kontynuowanie ich w jego trakcie powoduje, iż teren nie zostaje zajęty przez ptaki, które to szukają 

innych miejsc na złożenie terytorium i odbycie lęgów.  

• niszczenie biotopów: realizacja inwestycji wymaga wykonania wykopu pod gazociąg oraz wycinki 

krzewów i drzew na jego trasie. Działanie te powoduje zniszczenie biotopu lęgowego i ptaki nie  mają 

możliwości założenia gniazd w strefie prowadzenia robót. Wykonanie wycinki w sezonie lęgowym 

może stanowić bezpośrednie zagrożenie egzystencji poszczególnych ptaków i ich gniazd, jaj, piskląt.  
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Tabela 8.19. Wykaz stanowisk, zagrożeń dla chronionych gatunków ptaków gniazdujących w I strefie oddziaływania  – wariant podstwowy. 

Legenda: OŚ – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową; OC – objęty częściową ochroną gatunkową 

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 
Znaczenie 

biotopu 
Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 

Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

1.  trznadel OŚ 1 para 0,4 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

2.  skowronek OŚ 1 para 0,95 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

3.  srokosz OŚ 1 para 1,6 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

4.  pliszka żółta OŚ 1 para 2,1 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

5.  skowronek OŚ 1 para 3,1 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

6.  skowronek OŚ 1 para 4,55 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

7.  piecuszek OŚ 1 para 5,2 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
maj - sierpień) 

KP 

8.  bogatka OŚ 1 para 6,35 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

9.  potrzeszcz OŚ 1 para 7,2 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

10.  pliszka żółta OŚ 1 para 8,6 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

11.  trznadel OŚ 1 para 10,0 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

12.  pierwiosnek OŚ 1 para 10,0 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
maj - sierpień) 

KP 

13.  kos OŚ 1 para 10,4 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 

KP 
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Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 
Znaczenie 

biotopu 
Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 

Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

okresie lęgowym gatunku, tj. 
marzec - sierpień) 

14.  szpak OŚ 1 para 10,7 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
marzec - sierpień) 

KP 

15.  makolągwa OŚ 1 para 12,8 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
marzec - sierpień) 

KP 

16.  skowronek OŚ 1 para 13,5 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

17.  rudzik OŚ 1 para 13,9 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

18.  trznadel OŚ 1 para 14,5 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

19.  kwiczoł OŚ 1 para 15,85 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

20.  skowronek OŚ 1 para 17,25 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

21.  pliszka żółta OŚ 1 para 17,65 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

 

22.  strzyżyk OŚ 1 para 18,4 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

23.  potrzeszcz OŚ 1 para 19,25 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

24.  skowronek OŚ 1 para 20,0 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

25.  skowronek OŚ 1 para 20,95 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

26.  pliszka żółta OŚ 1 para 21,9 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 
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Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 
Znaczenie 

biotopu 
Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 

Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

27.  skowronek OŚ 1 para 24,5 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

28.  potrzos OŚ 1 para 29,75 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

29.  skowronek OŚ 1 para 31,7 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

30.  zięba OŚ 1 para 34,9 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

31.  trznadel OŚ 1 para 35,4 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

KP 

32.  potrzeszcz OŚ 1 para 35,7 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

33.  potrzos OŚ 1 para 38,35 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

34.  skowronek OŚ 1 para 38,7 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

35.  pokląskwa OŚ 1 para 39,6 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

36.  pliszka żółta OŚ 1 para 40,8 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

37.  kos OŚ 1 para 41,7 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
marzec - sierpień) 

M 

38.  skowronek OŚ 1 para 43,6 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

39.  cierniówka OŚ 1 para 44,5 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 

40.  skowronek OŚ 1 para 46,5 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

41.  cierniówka OŚ 1 para 48,0 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 
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42.  rudzik OŚ 1 para 49,1 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 

43.  zięba OŚ 1 para 50,15 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
maj - sierpień) 

M 

44.  piecuszek OŚ 1 para 50,45 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
maj - sierpień) 

M 

45.  kos OŚ 1 para 51,3 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
marzec - sierpień) 

M 

46.  pierwiosnek OŚ 1 para 51,35 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 

47.  cierniówka OŚ 1 para 52,2 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 

48.  potrzeszcz OŚ 1 para 52,35 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

49.  pokląskwa OŚ 1 para 53,05 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

50.  piegża OŚ 1 para 53,9 I/II Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 

51.  kwiczoł OŚ 1 para 53,9 I Przeciętny 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 
częściowa ingerencja, płoszenie 

Ewentualna wycinka pod 
nadzorem przyrodniczym (w 
okresie lęgowym gatunku, tj. 
kwiecień - sierpień) 

M 
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Tabela 8.20. Wykaz stanowisk, zagrożeń dla chronionych gatunków ptaków gniazdujących w II strefie oddziaływania  – wariant podstwowy. Legenda: OŚ – gatunek objęty ścisłą ochroną 
gatunkową; OC – objęty częściową ochroną gatunkową. 

Lp. 
Nazwa 
gatunkowa 

Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 

Znaczenie 
biotopu 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 
Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

1.  skowronek OŚ 1 para 0,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

2.  przepiórka OŚ 1 para 0,19 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

3.  trznadel OŚ 1 para 0,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

4.  skowronek OŚ 1 para 0,96 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

5.  skowronek OŚ 1 para 1,25 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

6.  gąsiorek OŚ 1 para 1,54 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

7.  srokosz OŚ 1 para 1,57 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

8.  pliszka żółta OŚ 1 para 2,03 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

9.  pliszka żółta OŚ 1 para 2,10 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

10.  zimorodek OŚ 1 para 2,18 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

11.  makolągwa OŚ 1 para 2,48 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

12.  modraszka OŚ 1 para 2,69 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

13.  pleszka OŚ 1 para 2,69 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

14.  skowronek OŚ 1 para 3,12 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

15.  oknówka OŚ 1 para 3,70 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

16.  skowronek OŚ 1 para 4,01 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

17.  skowronek OŚ 1 para 4,56 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

18.  wróbel OŚ 1 para 4,61 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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19.  mazurek OŚ 2 pary 4,69 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

20.  piecuszek OŚ 1 para 5,22 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

21.  skowronek OŚ 2 pary 5,71 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

22.  szpak OŚ 1 para 6,27 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

23.  bogatka OŚ 1 para 6,37 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

24.  pliszka żółta OŚ 1 para 6,95 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

25.  potrzeszcz OŚ 1 para 7,23 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

26.  pliszka żółta OŚ 1 para 8,59 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

27.  kos OŚ 1 para 9,92 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

28.  trznadel OŚ 1 para 9,98 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

29.  pierwiosnek OŚ 1 para 10,02 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

30.  bogatka OŚ 1 para 10,13 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

31.  kos OŚ 1 para 10,37 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

32.  piecuszek OŚ 1 para 10,41 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

33.  zięba OŚ 1 para 10,45 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

34.  szpak OŚ 1 para 10,68 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

35.  
czarnogłówk
a 

OŚ 1 para 10,79 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

36.  zięba OŚ 1 para 11,14 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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37.  makolągwa OŚ 1 para 12,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

38.  makolągwa OŚ 1 para 13,35 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

39.  skowronek OŚ 3 pary 13,50 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

40.  trzcinniczek OŚ 1 para 13,57 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

41.  trzciniak OŚ 1 para 13,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

42.  rudzik OŚ 1 para 13,90 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

43.  skowronek OŚ 1 para 14,22 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

44.  trznadel OŚ 1 para 14,47 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

45.  kos OŚ 1 para 15,77 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

46.  pleszka OŚ 1 para 15,77 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

47.  
pełzacz 
ogrodowy 

OŚ 1 para 15,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

48.  kwiczoł OŚ 1 para 15,85 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

49.  skowronek OŚ 1 para 16,49 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

50.  skowronek OŚ 1 para 17,23 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

51.  oknówka OŚ 1 para 17,49 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

52.  pliszka żółta OŚ 3 pary 17,66 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

53.  pliszka żółta OŚ 1 para 17,77 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

54.  strzyżyk OŚ 1 para 18,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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55.  bogatka OŚ 2 pary 18,42 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

56.  szpak OŚ 1 para 18,54 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

57.  skowronek OŚ 1 para 19,22 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

58.  potrzeszcz OŚ 1 para 19,23 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

59.  skowronek OŚ 1 para 20,01 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

60.  skowronek OŚ 1 para 20,96 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

61.  pliszka żółta OŚ 1 para 21,90 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

62.  skowronek OŚ 1 para 24,50 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

63.  piecuszek OŚ 1 para 25,14 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

64.  skowronek OŚ 1 para 25,66 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

65.  pokląskwa OŚ 1 para 26,14 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

66.  pliszka żółta OŚ 1 para 26,26 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

67.  sierpówka OŚ 1 para 27,25 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

68.  szpak OŚ 1 para 27,27 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

69.  skowronek OŚ 1 para 28,17 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

70.  pliszka siwa OŚ 1 para 29,20 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

71.  potrzos OŚ 1 para 29,75 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

72.  kapturka OŚ 1 para 30,54 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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73.  szpak OŚ 1 para 31,01 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

74.  skowronek OŚ 1 para 31,68 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

75.  skowronek OŚ 1 para 31,71 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

76.  wróbel OŚ 1 para 32,57 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

77.  bogatka OŚ 1 para 32,58 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

78.  mazurek OŚ 1 para 32,64 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

79.  modraszka OŚ 1 para 32,69 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

80.  sójka OŚ 1 para 33,57 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

81.  zięba OŚ 1 para 33,62 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

82.  szczygieł OŚ 1 para 33,84 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

83.  oknówka OŚ 1 para 34,02 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

84.  mazurek OŚ 1 para 34,23 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

85.  piecuszek OŚ 1 para 34,32 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

86.  zięba OŚ 1 para 34,46 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

87.  makolągwa OŚ 1 para 34,58 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

88.  wróbel OŚ 1 para 34,68 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

89.  zięba OŚ 1 para 34,93 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

90.  kos OŚ 1 para 34,99 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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91.  
świergotek 
łąkowy 

OŚ 1 para 35,22 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

92.  pleszka OŚ 1 para 35,26 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

93.  modraszka OŚ 1 para 35,28 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

94.  szpak OŚ 1 para 35,29 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

95.  trznadel OŚ 1 para 35,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

96.  kwiczoł OŚ 1 para 35,45 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

97.  potrzeszcz OŚ 1 para 35,66 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

98.  dzięcioł duży OŚ 1 para 35,74 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

99.  strzyżyk OŚ 1 para 35,79 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

100.  trznadel OC 1 para 35,79 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

101.  piecuszek OŚ 1 para 36,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

102.  pliszka żółta OŚ 1 para 36,77 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

103.  skowronek OŚ 1 para 37,41 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

104.  skowronek OŚ 1 para 38,21 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

105.  potrzos OŚ 1 para 38,36 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

106.  skowronek OŚ 1 para 38,70 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

107.  pokląskwa OŚ 1 para 39,55 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

108.  pokląskwa OŚ 1 para 39,56 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 
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109.  kapturka OŚ 1 para 40,09 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

110.  pliszka żółta OŚ 1 para 40,77 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

111.  wróbel OŚ 1 para 41,64 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

112.  kos OŚ 1 para 41,73 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

113.  skowronek OŚ 1 para 41,98 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

114.  pliszka żółta OŚ 2 pary 42,49 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

115.  skowronek OŚ 1 para 42,76 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

116.  sroka OC 1 para 42,91 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

117.  pliszka siwa OŚ 1 para 42,99 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

118.  cierniówka OŚ 1 para 43,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

119.  gąsiorek OŚ 1 para 43,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

120.  czajka OŚ 1 para 43,03 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

121.  trzcinniczek OŚ 1 para 43,04 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

122.  potrzeszcz OŚ 1 para 43,32 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

123.  cierniówka OŚ 1 para 43,37 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

124.  skowronek OŚ 1 para 43,61 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

125.  pliszka siwa OŚ 3 pary 44,33 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

126.  szpak OŚ 1 para 44,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 
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127.  cierniówka OŚ 1 para 44,52 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

128.  gawron OC 1 para 45,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

129.  skowronek OŚ 1 para 46,19 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

130.  skowronek OŚ 1 para 46,49 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

131.  skowronek OŚ 3 pary 47,53 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

132.  pliszka żółta OŚ 1 para 47,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

133.  gąsiorek OŚ 1 para 47,96 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

134.  kapturka OŚ 1 para 48,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

135.  potrzos OŚ 1 para 48,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

136.  cierniówka OŚ 1 para 48,01 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

137.  piecuszek OŚ 1 para 48,04 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

138.  kos OŚ 1 para 48,10 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

139.  sierpówka OŚ 1 para 48,43 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

140.  cierniówka OŚ 1 para 48,83 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

141.  makolągwa OŚ 1 para 49,02 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

142.  rudzik OŚ 1 para 49,10 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

143.  bogatka OŚ 1 para 49,18 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

144.  zięba OŚ 1 para 49,25 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 
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Lp. 
Nazwa 
gatunkowa 

Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 

Znaczenie 
biotopu 

Zagrożenia ze strony inwestycji Zalecenia 
Wojewó
dztwo Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

145.  modraszka OŚ 1 para 49,28 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

146.  zięba OŚ 1 para 50,15 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

147.  kos OŚ 1 para 50,34 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

148.  zięba OŚ 1 para 50,40 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

149.  piecuszek OŚ 1 para 50,46 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

150.  piecuszek OŚ 1 para 50,50 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

151.  rudzik OŚ 1 para 50,58 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

152.  
świergotek 
drzewny 

OŚ 1 para 50,60 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

153.  pierwiosnek OŚ 1 para 50,81 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

154.  zięba OŚ 1 para 50,81 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

155.  zięba OŚ 1 para 51,04 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

156.  kowalik OŚ 1 para 51,22 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

157.  kos OŚ 1 para 51,27 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

158.  zięba OŚ 1 para 51,27 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

159.  pierwiosnek OŚ 1 para 51,36 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

160.  
pełzacz 
ogrodowy 

OŚ 1 para 51,42 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

161.  gąsiorek OŚ 1 para 51,75 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

162.  pokląskwa OŚ 1 para 51,80 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 
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Nazwa 
gatunkowa 
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prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja Status gatunku/ 
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163.  kapturka OŚ 1 para 51,89 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

164.  piecuszek OŚ 1 para 51,90 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

165.  sójka OŚ 1 para 52,13 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

166.  kos OŚ 1 para 52,14 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

167.  pełzacz leśny OŚ 1 para 52,19 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

168.  cierniówka OŚ 1 para 52,21 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

169.  potrzeszcz OŚ 1 para 52,26 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

170.  trzcinniczek OŚ 1 para 52,34 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

171.  potrzeszcz OŚ 1 para 52,38 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

172.  cierniówka OŚ 1 para 52,41 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

173.  słowik szary OŚ 3 pary 52,47 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

174.  gąsiorek OŚ 1 para 52,52 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

175.  strzyżyk OŚ 1 para 52,54 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

176.  srokosz OŚ 1 para 52,64 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

177.  zięba OŚ 1 para 52,64 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

178.  pokląskwa OŚ 1 para 52,69 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

179.  gąsiorek OŚ 1 para 52,71 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

180.  pełzacz leśny OC 1 para 53,04 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 
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181.  pustułka OŚ 1 para 53,04 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

182.  pokląskwa OŚ 1 para 53,06 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

183.  pierwiosnek OŚ 1 para 53,14 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

184.  oknówka OŚ 1 para 53,33 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

185.  sierpówka OŚ 1 para 53,35 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

186.  mazurek OŚ 1 para 53,60 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

187.  zięba OŚ 1 para 53,75 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

188.  kwiczoł OŚ 1 para 53,90 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

189.  piegża OŚ 1 para 53,91 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

190.  trzcinniczek OŚ 1 para 53,96 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

191.  gąsiorek OŚ 1 para 53,98 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

192.  gąsiorek OŚ 1 para 54,00 II Przeciętny 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na etapie budowy opisane zostały w rozdziale 11.2 niniejszego opracowania. 
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8.8.2.2. Etap eksploatacji  

Funkcjonujący gazociąg nie będzie miał negatywnego wpływu na stan populacji awifauny występującej 

w sąsiedztwie inwestycji. 

8.9 Oddziaływanie na ssaki (w tym nietoperze) 

8.9.1 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w analizowanym pasie oddziaływania 

inwestycji  

W odległości ok. 250 m od osi gazociągu stwierdzono 6 gatunków podlegających ochronie gatunkowej, 

z czego 3 to gatunki objęte ochroną ścisłą, a 3 – ochroną częściową.  Dwa taksony są ujęte w załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. Gatunki te przedstawiono w poniższych tabelach 

Tabela 8.21 Wykaz chronionych, rzadkich i ginących gatunków ssaków stwierdzonych w obszarze badań – wariant 
podstawowy 

Objaśnienia do tabel: OC – częściowa ochrona gatunkowa, OŚ – ścisła ochrona gatunkowa; II DS. – załącznik II do 
Dyrektywy Siedliskowej,  PCKZ – Polska Czerwona Księga Zwierząt, PCLZ – Czerwona Lista Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska 
Status 

ochronny 
II DS PCKZ PCLZ 

1  Borowiec wielki Nyctalus noctula OŚ --- --- --- 

2  Bóbr europejski Castor fiber OC TAK --- --- 

3  Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus OŚ --- --- --- 

4  Karlik większy Pipistrellus nathusi OŚ --- --- --- 

5  Kret  Talpa europaea OC --- --- --- 

6  Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris OC --- --- --- 

 

Tabela 8.22 Wykaz chronionych, rzadkich i ginących gatunków nietoperzy stwierdzonych w obszarze badań –  
Podwariant 1 

Objaśnienia do tabel: OC – częściowa ochrona gatunkowa, II DS. – załącznik II do Dyrektywy Siedliskowej,  PCKZ – 
Polska Czerwona Księga Zwierząt, PCLZ – Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

Lp. Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 
Status 

ochronny 
II DS PCKZ PCLZ 

1  Bóbr europejski Castor fiber OC TAK --- --- 

 

8.9.2 Oddziaływanie na ssaki 

8.9.2.1. Etap realizacji  

Wpływ na etapie budowy może obejmować: 

• Czasowe płoszenie/czasowa utrata fragmentu siedliska. Płoszenie ssaków wystąpi wskutek hałasu 

pracujących maszyn, obecności ludzi oraz sztucznego oświetlenia. Hałas i drgania gruntu na etapie 

realizacji prac montażowych mogą doprowadzić do wycofania się osobników niektórych gatunków 

ssaków z dotychczas zajmowanego terytorium lub jego części. Hałas i płoszenie będzie jednak 

odziaływaniem okresowym, które ustanie po zakończeniu prac montażowych. Utrata siedlisk ssaków, 
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będzie miała charakter lokalny i odwracalny. Po ich zakończeniu powrócą na wcześniej opuszczone 

tereny. 

• Trwałą utratę fragmentu siedliska. Trwała utrata fragmentu siedliska wystąpi w przypadku wycinki drzew 

na obszarach leśnych, które nie zostaną odtworzone z uwagi na charakter inwestycji (dot. pasa terenu 

o szerokości 6 m (po 3 m od osi gazociągu)), 

• Przypadkowe zabijanie. Ryzyko przypadkowego zabijania dotyczy kreta europejskiego, co wynika to 

z podziemnego trybu życia tego gatunku. W wyniku prowadzenia wykopów może dojść do 

przypadkowego uśmiercenia pojedynczych osobników, które nie zdążą się wycofać poza obszar 

prowadzenia prac. Przewiduje się stosunkowo małą śmiertelność tego gatunku z dwóch powodów: 

stosunkowo wąski wykop, który w większości przypadków nie zniszczy całych terytoriów kretów, a tylko 

ich część. Dzięki temu część osobników będzie mogło schronić się w nienaruszonej części 

terytorium/kolonii; Wykopy będą prowadzone stopniowo. Da to czas osobnikom, spłoszonym drganiami 

wywołanymi przez pracujące maszyny, na wycofanie się poza obszar robót. Z uwagi na powyższe oraz 

dużą liczebność i duży zasięg występowania kreta europejskiego śmiertelność wywołana pracami 

ziemnymi nie wpłynie negatywnie na lokalną populację gatunku. 

• Przypadkowe zniszczenie miejsca schronienia lub rozrodu. Dotyczy to kreta europejskiego oraz wiewiórki 

pospolitej.  

• Okresowe zmącenie wody w miejscach bezpośrednich ingerencji w koryta drobnych cieków może 

utrudnić funkcjonowanie większych ssaków wykorzystujących środowisko wodne (bóbr). Oddziaływanie 

to będzie jednak krótkotrwałe i odwracalne. 

• Czasową barierę w przemieszczaniu się i migracji. Podczas prac budowlanych może dojść do czasowego 

ograniczenia lokalnych (dobowych) wędrówek zwierząt. 

Podsumowując, należy stwierdzić że planowana inwestycja nie będzie odziaływać na ssaki w sposób istotnie 

negatywny. Szczegółowy opis zagrożeń dla poszczególnych stanowisk ssaków znajduje się w poniższych 

tabelach. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na etapie budowy są opisane w rozdziale 11.2. 

Aby zapobiec przypadkowemu zniszczeniu miejsc schronienia lub rozrodu bobra prace należy prowadzić pod 

nadzorem teriologicznym. Szczególnie ważne jest aby przed rozkopaniem brzegu dokonać oględzin pod 

kątem miejsc schronienia bobra uwzględniając powyższe uwagi na temat biologii gatunku.  

Na trasie projektowanego gazociągu i w strefie jego możliwego oddziaływania nie stwierdzono miejsc 

będących siedliskami rozrodu lub zimowania chiropterofauny. Badania nie wykazały występowania kryjówek 

chiropterofauny w strefie przebiegu inwestycji ani istotnych korytarzy migracyjnych nietoperzy. Nad 

zbiornikami wodnymi, wzdłuż ścian lasów i liniowych struktur ekologicznych (typu zadrzewienia przy ciekach) 

stwierdzano aktywność żerowiskową karlika malutkiego, karlika większego i borowca wielkiego. Gatunki te są 

objęte ścisłą ochroną gatunkową, jednakże nie należą do zwierząt szczególnie rzadkich ani zagrożonych 

w skali kraju bądź regionu. Żaden z nich jest przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

Tabela 8.23 Szczegółowe informacje o wykonanych nagraniach detektorowych nietoperzy 

Lp. Data  
Współrzędne 
geograficzne 

Opis stanowiska 

Warunki pogodowe 

opady wiatr zachmurzenie 
temperatura 

[oC] 

1 29.09.2018 
530227; 
493454 

Dolina cieku, łąki, 
zadrzewienia, las 
ok. km 2,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 10 

2 29.09.2018 
512025; 
516849 

Zbiornik wodny, tereny 
rolne, zadrzewienia 
ok. km 35,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 10 
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Lp. Data  
Współrzędne 
geograficzne 

Opis stanowiska 

Warunki pogodowe 

opady wiatr zachmurzenie 
temperatura 

[oC] 

3 29.09.2018 
502924; 
529132 

Cieki, tereny rolne, pasowe 
zadrzewienia 
ok. km 52,3 (woj. maz) 

0 słaby małe 10 

4 29.09.2018 
523848; 
501068 

Zbiorniki wodne, tereny 
rolne 
ok. km 14 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 10 

5 02.10.2018 
530227; 
493454 

Dolina cieku, łąki, 
zadrzewienia, las 
ok. km 2,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby częściowe 8 

6 02.10.2018 
512025; 
516849 

Zbiornik wodny, tereny 
rolne, zadrzewienia 
ok. km 35,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby częściowe 8 

7 02.10.2018 
502924; 
529132 

Cieki, tereny rolne, pasowe 
zadrzewienia 
ok. km 52,3 (woj. maz) 

0 słaby częściowe 8 

8 02.10.2018 
523848; 
501068 

Zbiorniki wodne, tereny 
rolne 
ok. km 14 (woj. kuj-pom) 

0 słaby częściowe 8 

9 13.02.2019 
530227; 
493454 

Dolina cieku, łąki, 
zadrzewienia, las 
ok. km 2,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 3 

10 13.02.2019 
512025; 
516849 

Zbiornik wodny, tereny 
rolne, zadrzewienia 
ok. km 35,8 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 3 

11 13.02.2019 
502924; 
529132 

Cieki, tereny rolne, pasowe 
zadrzewienia 
ok. km 52,3 (woj. maz) 

0 słaby małe 3 

12 13.02.2019 
523848; 
501068 

Zbiorniki wodne, tereny 
rolne 
ok. km 14 (woj. kuj-pom) 

0 słaby małe 3 

 

 



 

282 

Tabela 8.24 Wykaz wszystkich stanowisk chronionych ssaków wraz z potencjalnymi zagrożeniami – wariant podstawowy 

Objaśnienia: stan i jakość siedliska: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

Stan 
populacji 

Jakość 
siedlisk 

Zagrożenia ze strony inwestnycji Zalecenia Województwo 

1 Bóbr europejski OC 1 rodzina 1,6 II FV U1 
Płoszenie – przejście przez ciek 
(obszar bytowania) 

Nadzór przyrodniczy KP 

2 Kret  OC 2-4 2,3 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

3 Kret  OC 2 18,4 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

4 Kret  OC 2-4 42,9 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

5 
Wiewiórka 
pospolita 

OC 1 51,0 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

6 Kret  OC 2 51,6 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

7 Kret  OC 2 51,8 II FV FV 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

M 

8 Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,2 II FV U1 Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

9 Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,25 II FV U1 Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

10 Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,3 I/II FV U1 
Płoszenie – przejście przez ciek 
(obszar bytowania), tama na 
skraju strefy oddz. I 

Nadzór przyrodniczy M 

11 Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,6 II FV U1 Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

12 Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,7 II FV U1 Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

13 Kret  OC 3-5 54,0 I FV FV 
Kolizja – przejście przez 
zasiedlony obszar 

Nadzór przyrodniczy M 
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Tabela 8.25  Wykaz wszystkich stanowisk chronionych ssaków wraz z potencjalnymi zagrożeniami – Podwariant 1 

Objaśnienia: stan i jakość siedliska: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Przybliżony 
kilometraż 

Strefa 
oddziaływania 

Stan 
populacji 

Jakość 
siedlisk 

Zagrożenia ze strony inwestnycji Zalecenia Województwo 

1 Bóbr europejski OC 1 rodzina 0,5 II FV U1 
Brak zagrożeń z uwagi na 
odległość od inwestycji i brak 
ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na 
brak zagrożeń 

KP 

 

 

 

 



 

284 

8.9.2.2. Etap eksploatacji  

Po powrocie biotopów do stanu sprzed realizacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 

lokalne populacje ssaków.  

8.10 Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne spełniają swoją funkcję jedynie wówczas, gdy są drożne na całej swojej długości. 

Oznacza to, że na obszarze korytarza ekologicznego musi być zachowany, korzystny z punktu widzenia 

możliwości przemieszczania określonych gatunków, układ siedlisk, a istniejące bariery migracyjne nie powinny 

znacząco wpływać na możliwości ich migracji. W praktyce szereg czynników, zarówno o charakterze 

naturalnym, jak i przede wszystkim antropogenicznym, powoduje zakłócenie, a nawet przerwanie ich ciągłości 

i wynikającą z niej fragmentację i izolację siedlisk. W konsekwencji utrudnia to lub uniemożliwia migrację 

i wymianę osobników pomiędzy populacjami. 

Czynniki powodujące przerwanie łączności ekologicznej określane są mianem barier ekologicznych. 

Większość gatunków ssaków żyjących w Polsce związana jest z lasami lub terenami zadrzewionymi 

i zakrzaczeniami. Bariery ekologiczne dla tych gatunków można, zatem podzielić na następujące grupy: 

bariery wynikające z przerwania ciągłości obszarów leśnych oraz bariery związane z rozwojem infrastruktury 

transportowej i rozwojem obszarów zabudowanych. 

Bariery wynikające z przerwania ciągłości obszarów leśnych 

Do tego typu barier zaliczamy: 

⎯ obecność obszarów nieleśnych w zasięgu korytarzy migracyjnych oraz obszarów o niskiej lesistości; 

⎯ obecność obszarów nieleśnych o szerokości przekraczającej 1 km, położonych w zasięgu korytarzy 

ekologicznych; 

⎯ obecność połączeń obszarów siedliskowych o zbyt małej szerokości (zależnej od gatunku, któremu 

ma służyć korytarz). 

Dla gatunków związanych z obszarami leśnymi takich jak np. ryś, wilk, czy niedźwiedź utratę drożności 

korytarzy ekologicznych powodują zmiany w rozmieszczeniu i charakterze powierzchni leśnych. Lesistość 

korytarzy ekologicznych nie zawsze jest wysoka. Niektóre ich odcinki w Polsce wymagają zwiększenia 

powierzchni leśnej tak, aby skutecznie mogły pełnić swoją funkcję.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednego korytarza ekologicznego – Gopło – 

przecinając go na odcinku o długości nieco ponad 6 km. 

Korytarze ekologiczne wykorzystywane są przede wszystkim przez duże gatunki ssaków jak wilk, ryś, łoś. 

Z wyjątkiem łosia nie są one miejscami stałego występowania tych gatunków w obrębie inwestycji. Podczas 

inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono sladów rysia i wilka.  

Szerokość korytarzy wynosi od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Jednak tylko w niektórych miejscach 

stwarzają one odpowiednie warunki osłonowe dla migrujących zwierząt. Kluczowym aspektem jest ciągłość 

odpowiednich płatów siedlisk oddalonych od siebie maksymalnie o 1000 m, a w przypadku rysia jedynie 200m.  

W przypadku budowy gazociągu przewiduje się możliwość wystąpienia utrudnień dla zwierząt jedynie 

czasowo na etapie realizacji inwestycji. Prowadzenie prac w obrębie korytarzy ekologicznych może wywołać 

czasowy efekt bariery zwłaszcza, jeżeli prace będą prowadzone w okresie migracji gatunków priorytetowych.  

Z racji, iż wędrówki ssaków odbywają się w nocy należy nie prowadzić prac w godzinach 22.00 do 6.00. 

Ograniczenie nie dotyczy przypadku, gdy stosowana jest metoda bezwykopowa, tj. przewiert sterowany 

wymagający zachowania ciągłości pracy (np. przewiert sterowany HDD). 
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Tabela 8.26. Miejsca przecięcia wariantu podstawowego planowanego gazociągu z korytarzami ekologicznymi i obszarami 
węzłowymi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. 

Lp. Nazwa korytarza 
Przybliżony  

Km początkowy 

Przybliżony  

Km końcowy 
Wpływ 

1. Kanał Bachorze 1,15 7,40 
Czasowe zmniejszenie drożności 
korytarza 

2. 
Dolina Wisły – Lasy 
Włocławsko-Gostynińskie 

10,35 10,38 
Czasowe zmniejszenie drożności 
korytarza 

 

8.11 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

8.11.1 Analiza oddziaływania 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostanie oddziaływanie przedsięwzięcia na stan ekologiczny 

przyrodniczo cennych i chronionych obszarów oraz wpływ na integralność obszarów Natura 2000 definiowaną, 

jako spójność struktury i funkcji ekologicznych obszaru, na całej jego powierzchni, lub też siedlisk, zespołów 

siedlisk i/lub populacji gatunków, dla których obszar jest zaklasyfikowany. Integralność obszaru zawiera 

w sobie jego funkcje ekologiczne. Rozstrzygnięcie czy integralność podlega niekorzystnym oddziaływaniom 

powinno się skoncentrować na- i być ograniczone do celów ochrony danego obszaru (WWF Polska, 2007). 

Poniższy opis wpływu przesięwzięcia obejmuje etap jego realizacji oraz funkcjonowania. Przyjmuje się, że 

prace związane z likwidacją gazociągu (etap likwidacji), charakteryzują się analogicznym oddziaływaniem, jak 

to obserwowane podczas etapu realizacji inwestycji. 

Ponadto planowana inwestycja będzie przebiegać w pobliżu obszarów Natura 2000: Błota Kłócieńskie 

PLH040031 (ok. 1340 m) oraz Błota Rakutowskie PLB040001 (ok. 670 m). 

Z uwagi na istotne oddalenie inwestycji od ww. obszarów nie będzie ona kolidować z obszarami Natura 2000. 

Nie przewiduje się istotnie znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000, ani tym bardziej zaburzenia spójności, integralności i funkcjonowania wymienionych 

wyżej obszarów. 

Tabela 8.27 Szczegółowa analiza wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 położone w sąsiedztwie przebiegu 

trasy inwestycji  

Czy przedsięwzięcie może potencjalnie: 

Spowodować opóźnienie w osiągnięciu celów ochrony obszarów? nie 

Przerwać proces osiągania celów ochrony obszarów? nie 

Zaburzyć równowagę, rozmieszczenie i zagęszczenie kluczowych gatunków, które są 

wskaźnikiem właściwego stanu ochrony obszarów? 
nie 

Zaburzyć działanie czynników sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu ochrony obszarów? nie 

Spowodować zmiany w decydujących aspektach determinujących funkcjonowanie obszarów 

jako siedlisko lub ekosystem? 
nie 

Zmienić dynamikę stosunków (np. pomiędzy glebą a wodą albo pomiędzy roślinami a 

zwierzętami), które definiują strukturę i/lub funkcję obszarów? 
nie 

Zakłócić przewidywane lub spodziewane naturalne zmiany w obrębie obszarów (takie jak: 

dynamika wód lub skład chemiczny)? 
nie 

Zredukować obszar występowania kluczowych siedlisk? nie 

Zredukować liczebność populacji kluczowych gatunków? nie 

Naruszyć równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami? nie 

Zmniejszyć różnorodność obszarów? nie 
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Czy przedsięwzięcie może potencjalnie: 

Spowodować zaburzenia, które wpłyną na wielkość populacji, zagęszczenie lub równowagę 

pomiędzy kluczowymi gatunkami? 
nie 

Spowodować fragmentację? nie 

Spowodować utratę lub redukcję kluczowych cech (np. pokrycie terenu roślinnością 

drzewiastą, ekspozycja na pływy, coroczny zalew itd.)? 
nie 

8.11.2 PLH040031 Błota Kłócieńskie 

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowaną analizę wpływu planowanej inwestycji na SOO Błota 

Kłócieńskie. 

Tabela 8.28 Wpływ inwestycji na SOO Błota Kłócieńskie PLH040031. 

Potencjalne oddziaływanie na: 
Oddziaływanie 

Etap realizacji Etap funkcjonowania 

stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 
brak brak 

gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000 

brak brak 

obecność i natężenie czynników i oddziaływań 
szkodliwych (np. powodujących niepokojenie 
zwierząt) 

brak brak 

obecność i dostępność istotnych elementów 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, np. 
żerowisk, schronień, tras wędrówek 

brak brak 

warunki ekologiczne, w tym parametry fizyczne i 
chemiczne (np. stosunki wodne) 

brak brak 

powiązanie tego obszaru Natura 2000 z innymi 
obszarami 

brak brak 

równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami brak brak 

stopień jednolitości (fragmentację) siedlisk brak brak 

integralności obszaru Natura 2000 brak brak 

powierzchnię obszaru brak brak 

 

8.11.3 PLB040001 Błota Rakutowskie 
 

Tabela 8.29. Analiza wpływu przesięwzięcia na OSO Błota Rakutowskie PLB040001.  

Potencjalne oddziaływanie na: 
Oddziaływanie 

Etap realizacji Etap funkcjonowania 

stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 
obszar Natura 2000, 

brak brak 

gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000, 

brak brak 

obecność i natężenie czynników i oddziaływań 
szkodliwych (np. powodujących niepokojenie 

zwierząt) 
brak brak 

obecność i dostępność istotnych elementów 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, np. 
żerowisk, schronień, tras wędrówek, 

brak brak 
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Potencjalne oddziaływanie na: 
Oddziaływanie 

Etap realizacji Etap funkcjonowania 

warunki ekologiczne, w tym parametry fizyczne i 
chemiczne (np. stosunki wodne), 

brak brak 

powiązanie tego obszaru Natura 2000 z innymi 
obszarami, 

brak brak 

równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami, brak brak 

stopień jednolitości (fragmentację) siedlisk, brak brak 

integralności obszaru Natura 2000, brak brak 

powierzchnię obszaru brak brak 

8.11.4 Podsumowanie 

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od powyższych obszarów Natura 2000 (Błota Kłócieńskie –  

ok. 1340 m; Błota Rakutowskie - ok. 670 m od osi gazociągu), realizacja przedsięwzięcia nie wpływnie 

negatywnie na ich funkcjonowanie oraz integralność. 

9 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Trasa planowanego gazociągu przebiega przez teren dwóch województw, tj.  kujawsko-pomorskiego (ok.  

40,7 km) oraz mazowieckiego (ok. 13,4 km). Mimo, że przecina obszary o zróżnicowanych walorach 

przyrodniczych, zróżnicowanych ekosystemach i gatunkach je zamieszkujących, to jednak są to w 

przeważającej mierze obszary użytkowane rolniczo, przede wszystkim grunty orne, w niewielkim stopniu, łąki. 

Charakteryzują się one niską różnorodnością biologiczną, co wynika z prowadzonej na nich działalności 

człowieka.  

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego prawie w całości położony jest w obrębie ostatniego 

zlodowacenia, co w sposób decydujący wpłynęło na aktualne zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, a w 

konsekwencji szaty roślinnej i użytkowania ziemi. Największe kompleksy leśne stanowią Bory Tucholskie na 

północy województwa i Puszcza Bydgoska w centrum. Ponadto duże zalesienie występuje w dolinach Wisły i 

Drwęcy. Niewątpliwie, najczęściej duże nagromadzenie walorów przyrodniczych pochodzenia naturalnego 

(osobliwości flory i fauny, wąwozy, doliny rzeczne i in.) są chronione w województwie kujawsko-pomorskim 

poprzez otoczenie ich opieką parków krajobrazowych (9 obszrów). 

Województwo kujawsko-pomorskie w całości położone jest w strefie Pojezierzy: Wielkopolskiego i 

Pomorskiego. Największe nagromadzenie jezior występuje w południowej części województwa, znajdującego 

się w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jeziorność w siedmiu gminach przekracza 5%, zaś w pozostałych 

kilkunastu zamyka się w przedziale od 2 do 5%. Innym regionem o dużym udziale jezior jest położony na 

północnym wschodzie fragment Pojezierza Brodnickiego i Pojezierza Iławskiego oraz część Pojezierza 

Krajeńskiego na północnym zachodzie. Mniejsze nagromadzenie jezior, tylko w poszczególnych gminach, 

występuje na Pojezierzu Dobrzyńskim i Chełmińskim. Centralna część województwa, ze względu na swój 

charakter fizyczno-geograficzny (Równina Inowrocławska, Kotlina Toruńska, Wysoczyzna Świecka) prawie 

całkowicie pozbawiona jest jezior. Równinny, raczej monotonny charakter rzeźby terenu, z małymi 

deniwelacjami, predystynuje te tereny do intensywnego wykorzystania rolniczego. 

Najwyższą atrakcyjnością walorów przyrodniczych cechuje się zwarty region leżący na Pomorzu Gdańskim 

w północnej części województwa. Lesistość gmin powiatu tucholskiego i części świeckiego osiąga tutaj 

wartości rzędu 55–70%. W północnej części Krajny, oprócz dość dużej lesistości i znacznej liczby jezior, 

dodatkowym atutem jest występowanie bardzo urozmaiconej, polodowcowej rzeźby. O atrakcyjności tych 

dwóch regionów może świadczyć fakt powołania tutaj trzech parków rajobrazowych. Również w północno-

wschodniej części województwa, na obszarach o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, powołano dwa 
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parki krajobrazowe, wykraczające nawet poza granice województwa – Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski. 

Wysokie walory przyrodnicze występują również w pojedynczych gminach doliny Wisły i Drwęcy oraz 

w południowej części województwa, w powiatach mogileńskim i żnińskim (Gierańczyk, 2013). 

Ukształtowanie powierzchni i ogólny charakter terenu większości województwa mazowieckiego jest efektem 

działalności lodowca. Rzeźba terenu jest w większości nizinna. Przeważają pozbawione jezior równiny 

i wysoczyzny glacjalne rozcięte dolinami rzecznymi. Rzeźba młodoglacjalna charakteryzuje tylko północno-

zachodnie fragmenty województwa, a rzeźba wyżynna, uwarunkowana strukturą i kształtowana przez procesy 

tektoniczne. 

Wysokości nad poziomem morza rzadko przekraczają 200 m. Najniższy punkt (52 m n.p.m.) to dno doliny 

Wisły pod Płockiem, kulminację zaś stanowi Góra Altana o wysokości 408 m n.p.m. na Garbie Gielniowskim 

koło Szydłowca. Klimat ma charakter przejściowy między morskim i kontynentalnym. Przy przemieszczaniu 

się na wschód i północny-wschód coraz wyraźniej zaznaczają się cechy klimatu kontynentalnego, co wyraża 

się niższymi temperaturami zimą, większymi amplitudami temperatury rocznej i skróceniem okresu 

wegetacyjnego. 

Dużym urozmaiceniem i znacznymi walorami estetycznymi cechuje się krajobraz Mazowsza. O jego 

odrębności, obok zróżnicowania wymienionych uprzednio cech, decyduje charakter użytkowania ziemi, 

a w szczególności rozdrobnienie i mozaikowy układ użytków rolnych, liczne zadrzewienia i zakrzaczenia 

śródpolne, wyspowe rozmieszczenie większych powierzchni leśnych i liczne liniowe struktury roślinne pełniące 

funkcje korytarzy ekologicznych (roślinność związana z dolinami rzeczek, strumieni i cieków epizodycznych, 

miedze, żywopłoty, zieleń towarzysząca szlakom komunikacyjnym). 

Szczególnie cenne pod względem krajobrazowym są przełomowe odcinki rzek z wysokimi i stromymi brzegami 

(przełomy Wisły, Bugu, Narwi, Świdra). Krawędzie dolin rzecznych stanowią na Mazowszu charakterystyczny 

element rzeźby. Do ważniejszych należą krawędzie doliny Wisły (w tym Skarpa Warszawska), Bugu, Narwi 

i dolnej Wkry. Unikatowe wartości reprezentują nieuregulowane, meandrujące rzeki, w dolinach których często 

występują wykształcone w sposób klasyczny zbiorowiska łęgowe. Rzeki na Mazowszu zbiegają się 

koncentrycznie. Od południa płyną: Wisła, Pilica, Bzura, od wschodu – Narew i Bug, a od północy – Wkra. Do 

walorów przyrodniczych województwa zaliczyć należy również glacjalne jeziora występujące na północnym-

zachodzie oraz sztuczne zbiorniki wodne, a wśród nich Jezioro Zegrzyńskie i największe w Polsce sztuczne 

jezioro – Zbiornik Włocławski. 

Od dawna zamieszkałe i gęsto zaludnione Mazowsze charakteryzuje niewielki procent powierzchni leśnych. 

Lasy zachowały się tam, gdzie mało urodzajne podłoże nie sprzyjało innym formom wykorzystania terenu. 

Największe powierzchnie lasów występują na piaszczystych poziomach tarasowych Wisły w rejonie Płocka, 

na terenach sandrowych na północ od Ostrołęki (Puszcza Kurpiowska), nad Wkrą, Bugiem i Dolną Narwią 

(Puszcza Biała), w Kotlinie Warszawskiej (Puszcza Kampinoska, Lasy Chotomowskie), na wschodnim brzegu 

Wisły oraz na południe od Warszawy (Lasy Garwolińsko-Otwockie). Rozległe lasy występują również na 

zachód od Warszawy (Puszcza Bolimowska) oraz w rejonie ujścia Pilicy do Wisły i bardziej na południe, na 

zachód od doliny Wisły (Puszcza Kozienicka). Zwarte powierzchnie leśne porastają też południowo-zachodnie 

fragmenty województwa (Lasy Przysusko-Szydłowieckie). 

 

Jednym ze stosowanych wskaźników określających różnorodność biologiczną obszaru jest jego bogactwo 

gatunkowe – liczba zidentyfikowanych gatunków. Biorąc pod uwagę 30 metrowy bufor wzdłuż projektowanej 

osi gazociągu (bufor pasa montażowego), obszarami na których stwierdzono największą liczbę gatunków 

zwierząt, są: 
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⎯ Wariant podstawowy - ok. km 2,10 – 2,30 – (jeden gatunek ssaka, ptaka, płaza i gada); 18,30 (dwa 

gatunki ryb oraz jeden gatunek płaza i ptaka); 52,00 – 52,30 (dwa gatunki ptaków, jeden gatunek 

ssaka oraz gada), 

⎯ Podwariant 1: ok. km 0,36 – 0,60 – jeden gatunek bezkręgowca oraz dwa gatunki ptaków. 

Zdecydowanie najwyższą różnorodnością biologiczną, ze względu na stwierdzone gatunki zwierząt, 

w analizowanym obszarze, charakteryzują się te obszary, którym towarzyszą łęgi jesionowo-olszowe (91E0) 

oraz ekstensywnie użytkowane łąki (6510). 

Ze względu na bogactwo siedlisk przyrodniczych, obszarami charakteryzującymi się największą 

różnorodnością są:  

• w wariancie podstawowym: 

⎯ ok. km 2,10 – 2,40 – siedliska 91E0, 6430, 6510, 

⎯ ok. km 33,50 – 34,50 – siedliska 91E0, 9170, 

⎯ ok. km 34,90 – 36,10 - siedliska 91E0, 

⎯ ok. km 52,10 – 52,50 - siedliska 91E0, 

• w Podwariancie 1: 

⎯ ok. km 0+100 – 0+900 siedliska 91E0, 3150. 

Ze względu na bogactwo cennych i chronionych roślin obszarami charakteryzującymi się największą 

różnorodnością są ok. km 52,70 – 2 gatunki.  

Realizacja gazociągu związana będzie z ingerencją w środowisko przyrodnicze i pewnych strat nie da się 

uniknąć. Jednak przebieg trasy jest tak projektowany, aby nie dopuścić do np. likwidowania naturalnych 

zbiorników wodnych, starorzeczy; likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, czy wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.  

Biorąc pod uwagę, że gazociąg będzie przebiegał przede wszystkim przez tereny rolnicze, już zmienione 

działalnością człowieka, jak również zaproponowane działania minimalizujące przewidziane na etapie budowy 

gazociągu, nie przewiduje się, że będzie to znaczące oddziaływanie. 

Mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych całego analizowanego obszaru, przy ustalaniu 

lokalizacji planowanej inwestycji uwzględnione były uwarunkowania środowiskowe: tereny podmokłe, zbocza 

dolinne, zbiorniki wodne, tereny leśne, które w miarę możliwości zostały ominięte.  

Prace budowlane mogą wpływać bezpośrednio na stan zachowania siedlisk. Jednak ograniczenia czasowe 

(prace krótkotrwałe, prowadzone w miejscach cennych przyrodniczo poza sezonem wegetacyjnym) 

i przestrzenne pozwolą na minimalizację wpływu na stan siedlisk. Realizacja prac, wykonywana pod nadzorem 

przyrodniczym, przy organizacji prac umożliwiającej ograniczenie zajętości terenu oraz oddaleniu się od 

terenów cennych i wrażliwych przyrodniczo, wykluczy możliwość negatywnego oddziaływania na szatę 

roślinną i bioróżnorodność analizowanych obszarów. 

Ze względu na ograniczony czasowo, a przede wszystkim przestrzennie, charakter inwestycji nie przewiduje 

się istotnie negatywnego wpływu na funkcjonowanie i zaburzenie głównej funkcji korytarzy ekologicznych, tj. 

zachowania ciągłości szlaków migracyjnych roślin i zwierząt. Inwestycja nie będzie naruszać struktury 

korytarzy, ani nie stworzy trwałych barier dla migracji ptaków i pozostałych organizmów, w tym wodnych. 

Zostanie tym samym zachowana ciągłość powiązań przyrodniczych, a tym samym możliwość wymiany 

gatunkowej zarówno roślin, jak i zwierząt, stanowiąca podstawę zachowania bioróżnorodności. 

Inwestycja może powodować jedynie czasowy wzrost izolacji przestrzennej lokalnych populacji, zwłaszcza 

bardziej płochliwych gatunków leśnych. Jednak również w tym przypadku, krótkotrwały okres oddziaływania 

inwestycji nie spowoduje znaczących zaburzeń istotnych zmian warunków bytowania i migracji fauny. Zajęcie 

terenu na czas prowadzenia prac budowlanych, nawet krótkotrwałe, może doprowadzić do utraty siedlisk 
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poszczególnych gatunków ssaków, ptaków i in. Z tego też powodu niezwykle istotne będzie maksymalne 

ograniczenie powierzchni, przeznaczonej na zaplecza maszynowe oraz na same prace.  

Przy prawidłowym i rzetelnym zastosowaniu proponowanych działań minimalizujących realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie w istotnie negatywny sposób na szatę roślinną i faunę, na stan zachowania 

środowiska przyrodniczego oraz jego walory.  

Ominięcie obszarów najbardziej wrażliwych, o najwyższych walorach przyrodniczych, jak również 

ograniczenie działań na terenach chronionych oraz poza ich granicami w sąsiedztwie zidentyfikowanych 

chronionych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk roślin i zwierząt, będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, pozwoli na maksymalne złagodzenie oddziaływań, związanych z prowadzeniem prac.  

Wpływ ww. prac będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały oraz w przeważającej części odwracalny. 

Skala i charakter przedsięwzięcia pozwolą także na zachowanie powiązań przyrodniczych. 

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać zarówno na 

rośliny, jak i na zwierzęta. 

Działania minimalizujące dla ochrony różnorodności biologicznej obszaru są tożsame z działaniami dla 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ponieważ z definicji różnorodność biologiczna to 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na danym obszarze w ekosystemach lądowych, 

morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. 
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10 INFORMACJE O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH 
DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 
ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO  

W wyniku budowy planowanego gazociągu nie przewiduje się prac rozbiórkowych, które objęłyby 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.  

11 ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

11.1 Ogólne zasady wykonania i eksploatacji przedmiotowego 
gazociągu i obiektów towarzyszących 

Do przewidywanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, minimalizujących 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym zminimalizowanie 

prawdopodobieństwia wystąpienia oraz zminimalizowanie skutków ewentualnych awarii na etapie 

projektowania i budowy należą:  

Na etapie realizacji 

• właściwa organizacja robót i zaplecza budowy - przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków 

transportowych odbywać się będzie jedynie w strefie ruchu pasa montażowego; 

• prowadzenie robót z użyciem sprawnego sprzętu budowlanego i transportu sprawnymi pojazdami:  

− odpowiedni dobór maszyn do robót ziemnych przygotowawczych oraz samochodów 

wykorzystywanych podczas budowy, o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu, wyposażonych 

w sprawne tłumiki; 

− eliminacja zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – czyli np. wyłączenie silników urządzeń nie 

pracujących w danej chwili, ograniczenie pracy maszyn na jałowym biegu; 

− w miarę możliwości urządzenia, emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować 

równocześnie; 

− nie przeciążanie maszyn i pojazdów, nie eksploatowanie silników na najwyższych obrotach, gdyż 

zwiększa to emisję spalin; 

− przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków 

paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się ich do 

gleby lub wód podziemnych; 

• wykorzystywane w czasie prac substancje chemiczne (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, 

itp.) należy przechowywać w szczelnych opakowaniach fabrycznych, a do ich przechowywania należy 

wydzielić odpowiednio zabezpieczone miejsca (zadaszone, na uszczelnionym podłożu); 

• właściwe gospodarowanie odpadami, w tym ograniczanie ich ilości, selektywne magazynowanie 

w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się 

do środowiska zanieczyszczeń (utwardzone, szczelne powierzchnie, zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi) oraz przekazywanie do ponownego wykorzystania bądź unieszkodliwiania, przy czym 

odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w osobnych, szczelnych pojemnikach; 

• odpady stałe w postaci stałej należy tymczasowo gromadzić w kontenerach, a następnie przekazać 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Ścieki bytowe pochodzące z przenośnych toalet oraz z pryszniców powinny 

być odbierane z miejsca budowy przez specjalistyczną firmę; 

• tymczasowe magazynowanie odpadów w pasie montażowym oraz placach maszynowych w ściśle 

wytyczonych miejscach, zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód 

(w kontenerach i szczelnych pojemnikach); 
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• w przypadku zaistnienia awarii, w wyniku której doszłoby do wycieku paliw, oleju czy innych substancji 

chemicznych, zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie usunąć i tymczasowo zmagazynować 

w szczelnym i atestowanym pojemniku, a następnie przekazać do unieszkodliwienia, 

• tankowanie maszyn należy wykonywać w wyznaczonym miejscu, wyposażonym w nawierzchnię 

uszczelnioną. Miejsce tankowania oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia, należy wyposażyć w środki 

zabezpieczające, jak sorbenty, dyspergenty, narzędzia, pojemniki, itp., służące do szybkiego i sprawnego 

zebrania ewentualnych wycieków; 

• należy wyeliminować lub ograniczyć do minimum prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz 

tankowanie maszyn i pojazdów w pasie montażowym, w odległości mniejszej niż 50 m od cieku lub 

zbiornika wodnego; 

• niedopuszczalne jest tankowanie maszyn w wykopie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie; 

• zebraną warstwę humusu należy spryzmować w celu zapewnienia ochrony przed zmianami wilgotności, 

radykalną zmianą temperatury oraz przesuszeniem, a następnie wykorzystać podczas prac 

wykończeniowych; 

• po zakończeniu prac budowlanych, odłożoną warstwę humusu oraz grunty mineralne należy wykorzystać 

do zasypania wykopów z zachowaniem kolejności warstw, a teren przywrócić do stanu pozwalającego na 

dotychczasowe użytkowanie; 

• ułożony gazociąg w wykopie należy zasypać gruntem pozbawionym dużych kamieni. Niedopuszczalne 

jest pozostawianie jakichkolwiek odpadów w wykopach; 

• po zakończeniu prac budowlanych należy przeprowadzić rekultywację bieżącą terenu zajętego pod pas 

montażowy oraz zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenie o naruszonej 

strukturze. Teren należy uprzątnąć aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków 

inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie; 

• na terenach zmeliorowanych, wykonanie wykopu pod budowę gazociągu należy poprzedzić wykonaniem 

wykopu kontrolnego celem zlokalizowania istniejących rurociągów drenarskich, a po zakończeniu prac 

budowlanych należy przeprowadzić renowacje uszkodzonych sieci drenarskich oraz systemu 

melioracyjnego; 

• wykopy w miejscach skrzyżowań gazociągu z drenami należy zasypać ręcznie; 

• nie dopuszczać do zasypywania rowów melioracyjnych; 

• prace przy brzegu cieków powinny odbywać się przy niskich stanach wody tak, aby nie dochodziło do 

silnego wzrostu ilości zawiesiny w wodzie, należy ograniczyć do minimum zasięg prac przy brzegu; 

• wykop otwarty w korycie cieku wykonać przy niezahamowanym przepływie wody w cieku. W tym celu 

należy wykonać grodź powyżej przekroczenia, a zbierającą się wodę przerzucić poniżej przekroczenia. 

W zależności od ilości napływającej wody przerzut będzie się odbywał za pomocą pomp, których króciec 

ssawny powinien być wyposażony w kosz i przewodów ułożonych wzdłuż cieku lub też wykonując kanał 

obejściowy (bypass koryta). 

• prowadzenie prac przy niskich stanach wód; a w przypadku cieków okresowo wysychających przy 

„suchym korycie”; 

• w przypadku uszkodzenia skarp cieków w trakcie realizacji prac, należy je doprowadzić do stanu 

poprzedniego,  

• roboty ziemne w pobliżu rzek prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód, 

• dno i skarpy cieków przekraczanych metodą wykopu otwartego (Dopływ z Dubielewa, Olszew, Dopływ 

z Szewa), zabezpieczyć materiałem zbliżonym do występującego w stanie naturalnym, jak np.kamień, 

drewno, żwir i in., uwzgledniając ostateczne warunki zdefiniowane przez zarządcę cieków,   

• umocnienie koryt rowów melioracyjnych przewiduje się za pomocą płyt YOMB, na długości 5 m powyżej 

i poniżej osi gazociągu; 

• przygotowanie liry poza sąsiedztwem cieku i przed wykonaniem wykopu, co zapewni krótszy czas prac 

przy korycie cieku; 
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• oczyszczenie (w osadnikach) wód z odwodnień oraz z prób hydraulicznych przed wprowadzeniem ich 

z powrotem do cieku.  

• zrzut wód z odwodnień oraz z prób hydraulicznych należy przeprowadzać metodą wykluczającą 

możliwość powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna oraz, ewentualnego zmętnienia. Ochronie 

odbiornika służyć będą takie działania jak np.: zabezpieczenia skarp i dna np. płytami betonowymi, 

wykoszenie i odmulenie dna przed rozpoczęciem prac, ułożenie rur bezpośrednio wprowadzających wodę 

do odbiornika pod kątem 45o, wykorzystanie wielu wylotów odprowadzanej wody oraz oddalenie wylotu 

od brzegów cieku lub zastosowanie metody natryskowej (rozdeszczowanie). Po zakończeniu prac 

odwadniających uzbrojenie skarp i dna odbiornika należy zdemontować, a teren przywrócić do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót; 

• przy wykonywaniu prób hydraulicznych zabrania się wykorzystania środków chemicznych; 

• prowadzenie wszystkich prac odwodnieniowych pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa; 

• wykorzystanie metody bezwykopowej ograniczającej ingerencję w środowisko wodne przy poniższych 

rzekach: 

Nazwa rzeki 
Orientacyjny km przecięcia  

z rzeką  
Orientacyjny km punktu wejścia 
/ wyjścia metody bezwykopowej 

Zgłowiączka 2,37 2,34 / 2,39 

Lubieńka 18,37 18,34 / 18,41 

Patrówka 41,72 41,63 / 41,77 

Skrwa Lewa 52,30 52,28 / 52,32 

• w trakcie realizacji metody bezwykopowej, płuczka przygotowywana będzie w zbiorniku płuczkowym, skąd 

tłoczona będzie do przewodu wiertniczego. Zastosowany zostanie obieg zamkniety płuczki wiertniczej. 

Nadmiar płynu wiertniczego, który będzie wypływal w punkcie wejścia/wyjścia zostanie skierowany do 

systemu oczyszczania, skąd po oczyszczeniu wprowadzony zostanie do obiegu. Woda do sporządzenia 

płuczki pobierana będzie z najbliższych cieków, gdzie planuje się metodę bezwykopową; W przypadku 

gdy przepływ w rzekach nie będzie mógł zapewnić wymaganej ilości wody potrzebnej do wykonania 

przewiertu, istnieje możliwość dowozu wody lub pobór z istniejących hydrantów; 

• płuczkę wiertniczą po zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku nalezy przekazać uprawnonej firmie 

celem wywiezienia do unieszkodliwienia; 

• prace budowlane w pobliżu terenów chronionych pod względem akustycznym należy wykonywać w porze 

dziennej, tj. od 6.00 do 22.00, za wyjątkiem odwodnień wykopów, gdzie proces technologiczny nie pozwala 

na przerwanie prac; 

• dopuszcza się prowadzenie w porze nocnej, tj. od 22.00 do 6.00 w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną 

akustyczną prac budowlanych polegających na wykonaniu przewiertów sterowanych metodami 

wymagającymi zachowania ciągłości pracy, pod warunkiem wygrodzenia placów maszynowych ekranami 

akustycznymi. Ekran akustyczny powinien posiadać izolacyjność o wskaźniku oceny, RA1 > 20 dB, mieć 

wysokość nie mniejszą niż 3 m i obejmować całą szerokość placu maszynowego od strony, po której 

zlokalizowana jest zabudowa objeta ochroną akustyczną; 

• zaplecza budowy, bazy materiałowe i transportowe oraz place postojowe nie lokalizować w odległości 

poniżej 100 m od zabudowy chronionej akustycznie; 

• zaplecza budowy, bazy materiałowe i transportowe oraz place postojowe należy lokalizować na 

utwardzonym i szczelnym podłożu, poza: 

− terenami o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych, tj. poza km ok.: 0,00 – 0,23, 0,78 – 0,84, 

1,64 – 1,75, 2,32 – 2,42, 13,53 – 14,82, 18,33 – 18,43, 26,14 – 26,34, 27,87 – 28,07, 29,69 – 29,79, 

31,10 – 31,30, 34,76 – 35,05, 35,35 – 35,53, 37,48 – 37,81, 41,61 – 41,80, 42,60 – 42,70, 44,25 – 

44,60, 47,99 – 48,39, 48,59 – 48,99, 49,90 – 50,00, 52,25 – 52,66, 52,96 – 53,06, 53,97 – 54,05; 

− terenem w odległości min. 100 m od rzek, tj. poza km ok.: 2,27 – 2,48; 18,3 – 18,5; 26,1 – 26,3; 35,3 

– 35,5; 52,2 – 52,7;  
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− miejscami cennymi przyrodniczo, tj. poza stanowiskami cennych i chronionych gatunków roślin 

stwierdzonymi w rejonie planowanego gazociągu w km ok.: 0,20; 1,30; 1,40; 1,45; 1,50; 2,00; 2,20; 

2,30; 2,50; 4,80; 8,00; 18,40; 29,70; 31,00; 34,65; 49,90; 50,20; 50,30; 50,70; 50,90; 51,00; 51,20; 

51,60; 51,80; 51,90; 52,00; 52,20; 52,60; 52,70; 52,80; 53,00; 53,40; 

− siedliskami przyrodniczymi cennymi i chronionymi, tj. poza km ok.: 1,42 – 1,53; 1,55 – 1,78; 1,81 – 

2,64; 7,20 – 7,40; 7,99 – 8,20; 11,15 – 11,28; 18,36 – 18,50; 33,51 – 33,70; 33,75 – 33,85; 33,90 – 

36,20; 41,66 – 41,73; 44,23 – 44,40; 48,93 – 49,70; 50,74 – 51,25; 51,59 – 51,65; 51,73 – 51,93; 

52,00 – 52,60; 52,81 – 53,10; 

− obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi; 

• realizacja prac ziemnych powinna się odbywać w pasie montażowym o szerokości ok. 38 m na terenach 

otwartych, natomiast na terenach leśnych i szczególnie cennych przyrodniczo w pasie montażowym o 

szerokości ok. 30 m (w km ok.: 2,54 – 2,63; 13,83 – 13,90, 49,08 – 49,12, 50,11 – 50,17, 50,20 – 51,42; 

51,25 – 51,42, 51,73 – 52,07; 52,70 – 52,85, 53,00 – 53,03). Pas montażowy może zostać poszerzony w 

miejscach, w których wymagane jest to procesem technologicznym (np. przekraczanie cieków, dróg, itp.); 

• dociążenie gazociągu – np. betonowymi obciążnikami w miejscach występowania wysokiego poziomu 

wód gruntowych, tj. w km ok.: 0,00 – 0,23, 0,78 – 0,84, 1,64 – 1,75, 2,32 – 2,42, 13,53 – 14,82, 18,33 – 

18,43, 26,14 – 26,34, 27,87 – 28,07, 29,69 – 29,79, 31,10 – 31,30, 34,76 – 35,05, 35,35 – 35,53, 37,48 – 

37,81, 41,61 – 41,80, 42,60 – 42,70, 44,25 – 44,60, 47,99 – 48,39, 48,59 – 48,99, 49,90 – 50,00, 52,25 – 

52,66, 52,96 – 53,06, 53,97 – 54,05; 

• w rejonie parku oraz zespołu dworsko-folwarcznego, położonych w miejscowości Dębice, gm. Włocławek 

(ok. km 15,75), prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności aby wyeliminować 

możliwość jakiejkolwiek ingerencji w ww. obiekty w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Ponadto zaleca się zastosowanie odpowiedniej organizacji robót i zaplecza budowy w ww. lokalizacji (np. 

wprowadzenie tymczasowego wygrodzenia) tak, aby ograniczyć wszelkie prace, transport oraz 

składowanie materiałów w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

• przeprowadzenie weryfikacyjnych archeologicznych badań powierzchniowo-sondażowych na 

poszczególnych odcinkach planowanej inwestycji w celu lokalizacji nieznanych dotąd stanowisk 

archeologicznych; 

• realizacja inwestycji pod nadzorem archeologicznym celem identyfikacji i zabezpieczenia ewentualnych 

znalezisk archeologicznych; 

• właściwe oznakowanie terenu projektowanych prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych 

pracowników oraz osób postronnych; 

• nieprowadzenie wycinki drzew i krzewów na terenach objętych metodą przewiertu sterowanego. 

Na etapie użytkowania / eksploatacji 

• zainstalowanie atestowanych rur ze stali o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonych grubościach ścian 

przy przejściach przez przeszkody (w tym tereny zalewowe) oraz w obszarach o ustalonej pierwszej klasie 

lokalizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 

640);  

• wykonanie gazociągu przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (BAT) i z wykorzystaniem najlepszej 

jakości materiałów (wysokiej jakości stali); 

• zastosowanie izolacji wewnętrznej rur – zmniejszającej opory przepływu oraz zewnętrznej - podnoszącej 

trwałość gazociągu; 

• zastosowanie ochrony katodowej, chroniącej gazociąg przed korozją elektrochemiczną; 

• wykonanie hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości gazociągu; 
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• zbudowanie podziemnych przelotowych zespołów zaporowo – upustowych i zastosowanie w nich systemu 

zapewniającego możliwość zdalnego i lokalnego sterowania zaworami, umożliwiających odgazowanie 

i wyłączenie danego odcinka z eksploatacji – np. w warunkach awarii gazociągu (rozszczelnienia),  

• przeprowadzanie okresowych kontroli gazociągu, pomiarów, badań, przeglądów i konserwacji obiektów 

towarzyszących w celu utrzymywania właściwego stanu technicznego; 

• racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej;  

a ponadto ze względów bezpieczeństwa pracy gazociągu: 

• włączenie gazociągu w system łączności dalekosiężnej współpracujący z komputerowym systemem 

nadzoru nad pracą systemu przesyłowego, 

• zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w pomieszczeniach technologicznych. 

 

Podczas realizacji inwestycji istotne będzie dążenie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w trakcie 

budowy gazociągu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po jego ułożeniu. Maksymalne 

ograniczanie zajmowanego terenu dotyczyć będą również etapu eksploatacji. Dla ZZU to ok. 650 m2 wraz 

z drogą dojazdową o powierzchni ok. 1000 m2 i długości ok. 220 m. Tereny niezagospodarowane w ich obrębie 

nie będą utwardzane - zostaną pokryte żwirem. 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za przestrzeganie rozwiązań projektowych, uwzględniających 

wymagania ochrony środowiska. Dokładność wykonania prac montażowych i budowlanych będzie 

kontrolowana przez nadzór inwestorski, a wszystkie wątpliwości i odstępstwa od przyjętych rozwiązań 

projektowych uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego. 

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń na etapie eksploatacji gazociągu zastosowane zostaną 

wszystkie dostępne obecnie rozwiązania techniczne i technologiczne, spełniające wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz.640), Polskich Normach. oraz 

wytycznych oraz procedurach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, w tym Procedurą nr 

P.02.G.01 Eksploatacja gazociągów przesyłowych (wraz z Instrukcjami w ramach tej Procedury), nr P.02.O.01 

Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej oraz nr P.02.O.09 Eksploatacja węzłów przesyłowych. 

Rozwiązaniami ograniczającymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji będą przyjęte i stosowane 

na istniejących gazociągach przez GAZ-SYSTEM S.A. praktyki postępowania na wypadek awarii zawarte 

w szczególności w "Procedurze P.02.O.04 - postępowanie w przypadku wystąpienia awarii". 

11.2 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie negatywnych oddziaływań na obszary i obiekty 
cenne przyrodniczo 

Na bardzo wstępnym etapie zadania inwestycyjnego tj. na etapie opracowywania dokumentów 

przedprojektowych przyjęto zasadę minimalizowania wpływu planowanej do realizacji inwestycji na 

środowisko przyrodnicze ze względu na położenie na jego przebiegu oraz w pobliżu obszarów cennych 

przyrodniczo. Należy podkreślić, że w praktyce nie istnieją przedsięwzięcia nie mające żadnego wpływu na 

otoczenie, a różnice polegają tylko na stopniu przekształcenia środowiska i efektach, jakie może to przynieść 

w przyszłości.  

Z analizy położenia inwestycji względem obiektów przyrodniczych w niniejszym opracowaniu wynika, że 

będzie ono ingerowało w pewnym stopniu w stan środowiska na swoim obszarze, chociaż jego oddziaływanie 

będzie nieznaczne i w dłuższej perspektywie czasowej w większości odwracalne, poprzez zastosowanie 

zabiegów minimalizujących i późniejsze (po etapie budowy) wykonanie odpowiedniej rekultywacji terenu. 
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W kontekście wyników przeprowadzonej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej można stwierdzić, że 

planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, pozostanie również bez istotnego 

wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów, a także inwestycja nie będzie stanowiła 

znaczącego zagrożenia dla: 

• siedlisk przyrodniczych, 

• roślinności, 

• ptaków, 

• pozostałych zwierząt. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze będzie występowało wyłącznie na etapie realizacji inwestycji. 

Oddziaływanie na przyrodę ożywioną na etapie eksploatacji, z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia nie będzie 

występowało.  

W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i poszczególne grupy 

organizmów zaleca się jej realizację z uwzględnieniem wymienionych niżej środków minimalizujących, 

traktując je jako uzupełnienie zabiegów zmierzających do zabezpieczenia potrzeb ochrony środowiska.  

1. Wycinka drzew i krzewów, a także zniszczenie roślinności zielnej powinny zostać przeprowadzone poza 

okresem lęgowym ptaków określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, tj. od 16 października do 28 (29) lutego w celu 

ograniczenia strat w lęgach spowodowanego niszczeniem gniazd i płoszeniem ptaków. Dopuszcza się 

prowadzenie wycinki w sezonie lęgowym, jednak wyłącznie pod nadzorem ornitologicznym. Dokładny 

termin w ramach ww. okresu powinien zostać ustalony na etapie nadzoru przyrodniczego, 

z uwzględnieniem warunków pogodowych, ponieważ  początek okresu lęgowego ptaków jest 

u niektórych gatunków, uzależniony od temperatur przełomu zimy i wiosny. Z kolei we wrześniu 

i październiku ptaki gniazdują już wyjątkowo. 

2. Przeniesienie mrowiska. Czynność wykonywać o świcie, kiedy owady są mało aktywne. Przed 

przystąpieniem do translokacji mrowiska należy wybrać miejsce spełniające wymagania ekologiczne 

gatunku, znajdujące się w strefie umiarkowanie nasłonecznionej. Po wybraniu lokalizacji zatwierdzonej 

przez entomologa wykopać dołek w ziemi, w którym należy umieścić częściowo wypróchniały konar 

drzewa. Na wierzchniej stronie przedmiotowego pnia ułożyć drobne gałązki o długości od 5 cm do 25 

cm, dobierając ich ilość w uzgodnieniu z ww. specjalistą. Pobieranie substratu z mrówkami do 

przemieszczenia rozpocząć od części środkowej mrowiska, zaczynając od pokładów jajowych. 

Przemieszczeniem należy objąć całość nadziemnej objętości części mrowiska, tak aby 

przemieszczeniem objęto również królową. Po zakończeniu wszystkich działań, nowe mrowisko należy 

przykryć ulistniąną gałęzią drzewa celem ograniczenia nasłonecznienia i jego ewentualnego 

wysychania. Prace wykonywać ręcznie, przy użyciu łopat oraz płóciennych worków i pojemników. 

3. Humusowanie (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby) na terenach rolnych prowadzić poza okresem 

lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do 28 lutego, lub po potwierdzeniu braku lęgów 

ptaków w pasie technologicznym przez ornitologa. 

4. Zastosowanie bezwykopowych metod przekroczenia wybranych cieków, których zastosowanie nie jest 

związane z liniowymi wykopami na dużych odległościach, szczególnie w miejscach cennych 

przyrodniczo o charakterze hydrogenicznym (doliny rzeczne). Szczegółowy wykaz odcinków 

bezwykopowych przedstawiono w tabeli 11.2. 

5. Przy planowaniu próby hydraulicznej należy wykonać analizę wody. Po próbie hydraulicznej, należy 

dokonać jej zrzutu w sposób zapobiegający skażeniu odbiornika wg uzgodnień dokonanych wcześniej 

z użytkownikiem cieku.  

6. Ograniczenia w zakresie lokalizacji zapleczy budowy, placów postojowych, baz materiałów, składów 

paliw itp. na siedliskach cennych przyrodniczo (tj. poza km ok.: 1,42 – 1,53; 1,55 – 1,78; 1,81 – 2,64; 
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7,20 – 7,40; 7,99 – 8,20; 11,15 – 11,28; 18,36 – 18,50; 33,51 – 33,70; 33,75 – 33,85; 33,90 – 36,20; 

41,66 – 41,73; 44,23 – 44,40; 48,93 – 49,70; 50,74 – 51,25; 51,59 – 51,65; 51,73 – 51,93; 52,00 – 

52,60; 52,81 – 53,10;) oraz na stanowiskach chronionych gatunków roślin (tj. poza km ok.: 0,20; 1,30; 

1,40; 1,45; 1,50; 2,00; 2,20; 2,30; 2,50; 4,80; 8,00; 18,40; 29,70; 31,00; 34,65; 49,90; 50,20; 50,30; 

50,70; 50,90; 51,00; 51,20; 51,60; 51,80; 51,90; 52,00; 52,20; 52,60; 52,70; 52,80; 53,00; 53,40;). 

Zalecenie to, dotyczące przedstawionych w ww. tabelach miejsc w sposób wystarczający wyczerpie 

wymagania dla ochrony innych elementów cennych przyrodniczo (np. tereny wilgotne, szlaki migracyjne 

płazów, obszary chronione). W granicach siedlisk priorytetowych wykazanych w raporcie znajdują się 

m.in. tereny wilgotne, szlaki migracyjne płazów, cieki itp. Nieumieszczanie zapleczy na terenie siedlisk 

priorytetowych, uchroni pozostałe cenne elementy przyrodnicze przed zniszczeniem.  

7. Skrócenie okresu prowadzonych robót – w przypadku siedlisk szczególnie wrażliwych wskazane będzie 

skrócenie do minimum czasu prowadzenia prac budowlanych. Dotyczy to m.in. siedlisk wodno-błotnych, 

w obrębie których prace budowlane wiążą się z czasowym odwodnieniem gruntu (przybliżony 

kilometraż: 34,800-35,150; 52,206-52,290; 52,330-52,950). Maksymalne skrócenie czasu, w którym 

zaburzone zostaną stosunki wodne zminimalizuje straty w siedlisku. 

8. Nie odwadnianie wykopów lub stosowanie ścianek szczelnych podczas prowadzenia odwodnień 

w obrębie siedlisk podmokłych oraz wrażliwych na zmianę warunków wodnych (w km ok.: 0,0 – 0,20; 

0,77 – 0,80; 4,01 – 4,11; 8,11 – 8,24; 10,41 – 10,51; 26,05 – 26,48; 27,82 – 28,17; 29,69 – 29,81; 30,91 

– 31,21; 34,80 - 35,15; 37,47 – 37,91; 41,70 – 41,85, 42,61 – 42,71; 44,25 – 44,61; 48,57 – 49,00; 49,89 

– 49,99; 52,03 – 52,11; 52,20 – 52,29; 52,33 – 52,95; 53,01 – 53,22; 53,91 – 52,03). 

9. Utylizowanie wyciętych gatunków inwazyjnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

przeprowadzona zostanie wizja terenowa miejsc realizacji robót przy udziale botanika, w celu 

zlokalizowania miejsc występowania i liczebności populacji roślin inwazyjnych. Po zlokalizowaniu 

i oznaczeniu w sposób widoczny miejsc, które porastają rośliny inwazyjne, podjęte zostaną działania 

zapobiegawcze na czas budowy, które ograniczą rozprzestrzenianie tych roślin, w tym m.in.: zdjęty 

zostanie płat humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięty z obszaru robót bez mieszania tego 

humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą. Osoby wykonujące prace związane z eliminacją 

roślin inwazyjnych zostaną przeszkolone i będą nadzorowane. 

10. Zabezpieczanie drzew nieprzeznaczonych do wycinki: pnie, konary i korzenie. Pnie drzew 

nieprzeznaczonych do wycinki, a znajdujących się w zasięgu robót (możliwość zagrożenia określi na 

bieżąco nadzór przyrodniczy)  należy zabezpieczyć poprzez obłożenie ich matami słomianymi, 

tkaninami jutowymi lub ekranami z desek. Mocowanie osłon do pni drzew należy wykonać bez użycia 

gwoździ; 

11. Stosowanie metod zabezpieczania szaty roślinnej przeznaczonej do zachowania (np. pni, koron 

i systemów korzeniowych) takich jak 

Drzewa występujące przy granicy pasa budowlano-montażowego na terenach leśnych: 

• w przypadku zbliżenia się wykopu do strefy korzeniowych zadbanie o strefę korzeniową drzew, 

poprzez umożliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych oraz dostęp do powietrza. 

• chronienie bryły korzeniowej drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską 

temperaturą. Należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, aby nie dopuścić 

do ich przesuszenia. Jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia (oraz w czasie upałów) 

trzeba bryłę korzeniową osłonić matami z geowłókniny lub juty. 

• jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one być przycięte do miejsca zdrowego pod kątem 

prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran. Każdego cięcia należy dokonywać ostrym 

i zdezynfekowanym narzędziem, najlepiej piłą ręczną lub sekatorem (z powodu trudności 

sterylizowania pił spalinowych). Powstałych ran nie trzeba smarować fungicydem, ponieważ nie 



 

298 

udowodniono by miały one wpływ na zwiększenie przeżywalności drzew. Wyjątki mogą stanowić 

drzewa starsze, o mniejszej witalności, lub w wypadku cięć w upalną albo deszczową pogodę. 

• jeżeli korona koliduje z obszarem prac, można część gałęzi narażonych na uszkodzenia podwiązać 

lub skonstruować osłonę. Jeżeli okaże się niezbędne obcięcie niektórych gałęzi, skalę takich działań 

należy ograniczyć do minimum, a także należy używać ostrych, zdezynfekowanych narzędzi, najlepiej 

sekatora lub piły ręcznej. Cięcie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego 

(trójetapowo i z zachowaniem obrączki), a pozostawiona rana powinna mieć gładką powierzchnię bez 

postrzępionych brzegów. Jeżeli cięcia zostaną przeprowadzone prawidłowo, nie należy zabezpieczać 

ran fungicydami. Wyjątki stanowią cięcia gałęzi drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej 

temperatury powietrza, gdy rany cięte stanowiące powierzchnię utraty wody, mogą doprowadzić do jej 

krytycznego niedoboru i w efekcie do obumarcia drzewa. W takich wypadkach można zastosować 

fungicyd umożliwiający wymianę gazową w obszarze rany. 

• dla zwiększenia przeżywalności i podniesienia witalności drzew po zakończeniu prac budowlanych 

można zastosować środki poprawiające warunki glebowe, takie jak ściółkowanie (mulczowanie) 

i mikoryzowanie strefy korzeniowej drzewa. 

Drzewa w obrębie i sąsiedztwie obiektów zaplecza budowy: 

• wyznaczenie i ogrodzenie oznaczonej tablicą informacyjną strefy ochronnej co najmniej o powierzchni 

rzutu korony drzewa. W strefie tej zakazane będzie składowanie materiałów budowlanych oraz ruchu 

pojazdów, które poprzez zmianę struktury gleby (jej zagęszczenie) mogłyby spowodować 

ograniczenie dostępu do zasobów pokarmowych, wodnych i tlenowych. W razie konieczności można 

ułożyć drogę tymczasową wykonaną z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego 

naturalnego żwiru, przykrytą sklejką o grubości 2 cm lub płytami drogowymi. Można również 

zastosować belki pomiędzy zabiegami korzeniowymi i głównymi korzeniami, na których wspierane 

będą płyty, w celu rozłożenia ciężaru punktowo. 

• zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami korzenia i pnia drzewa poprzez oszalowanie 

np. z desek drewnianych. Deski powinny sięgać co najmniej do 1,5 m wysokości pnia drzewa. 

W przypadku użycia desek, trzeba zadbać o to, by nie opierały się na szyjach korzeniowych, ale na 

podłożu. Pomiędzy deskami a pniem, powinien zostać włożony materiał zapobiegający ich 

bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane. Ostatecznie oszalowanie należy 

otoczyć sznurem bądź drutem. 

12. Zastosowanie na placu budowy oświetlenia sodowego dającego tzw. „ciepłe” widmo świetlne, 

ograniczające przywabianie owadów nocą, należy stosować szczelne obudowy lamp na placach budowy, 

bazy materiałowej i parków maszynowych, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką; 

13. Płotki ochronne (wygrodzenia). Ze względu na przebieg inwestycji przez wilgotne lub podmokłe siedliska, 

które są miejscem rozrodu lub miejscem całorocznego bytowania płazów zaleca się obustronne 

wygrodzenie placu budowy płotkami we wskazanych w poniższej tabeli lokalizacjach. Wygrodzenie 

powinno zostać wykonane na okres od początku marca do końca września i odbywać się pod nadzorem 

przyrodniczym. Szczegółowe zalecenia dotyczące lokalizacji płotków herpetologicznych zawarto 

w rozdziale 17.1. 

14. Płotki ochronne (wygrodzenia) należy także przewidzieć wokół planowanego, tymczasowego zbiornika 

ziemnego służącego do magazynowania wody do celów prób ciśnieniowych. Zbiornik należy 

zabezpieczyć np. poprzez ogrodzenie terenu folią, geowłókniną lub siatką o wysokości min 40 cm 

(zalecana 50 cm) nad terenem (w przypadku stosowania siatki – jej oczka powinny być nie większe niż 

0,5 cm. Zastosowany materiał  powinien być częściowo wkopany w ziemię (min. 10 cm) i posiadać tzw. 

Przewieszkę, tj. odgięcie (min. 5 cm) materiału w górnej części na zewnątrz zbiornika w kierunku 

otaczającego terenu pod kątem 45-90°. Po wykonaniu prób hydraulicznych, przed likwidacją i 
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zasypaniem zbiornika, osoba sprawująca nadzór herpetologiczny powinna sprawdzić dno i ściany pod 

kątem obecności w nich zwierząt (płazów, gadów, kijanek lub skrzeku); 

15. Nadzór przyrodniczy. Na całej długości inwestycji, a zwłaszcza na terenach chronionych oraz 

o znacznych i wysokich walorach przyrodniczych (tabela 17.1. w rozdziale 17.1.), przy konieczności 

zastosowania się do wskazanych w niniejszym opracowaniu środków minimalizujących wpływ 

przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji w okresie prowadzenia prac przygotowawczych 

(przygotowanie terenu budowy), jak i podczas prowadzenia samych robót budowlano – montażowych, 

zostanie przez Inwestora wyznaczony nadzór przyrodniczy. Szczegóły dotyczące zakresu oraz 

prowadzenia nadzoru zamieszczono w rozdziale 17.1. dotyczączym nadzoru przyrodniczego. 
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Tabela 11.1 Zestawienie działań minimalizujących w stosunku do cennych elementów przyrodniczych na trasie planowanej inwestycji 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Zagrożenia ze strony inwestycji 

(podwariant) 
Zalecenia (podwariant) 

Wojew
ództwa Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

OWADY 

1  Mrówka rudnica OC 1 mrowisko 50,3 I Zniszczenie siedliska 
Przeniesienie mrowiska (opis 

metodyki przedstawiono w pkt. 
11.2.2) 

M 

RYBY 

1  Piskorz OC Dane literaturowa 2,35 I Zmętnienie, płoszenie Metoda bezwykopową rz. 
Zgłowiączka. Nadzór 

przyrodniczy 

KP 

2  Śliz OC Dane literaturowa 2,35 I Zmętnienie, płoszenie KP 

3  Koza  OC Dane literaturowa 2,35 I Zmętnienie, płoszenie KP 

4  Śliz OC 92 osobników 18,4 I Zmętnienie, płoszenie Metoda bezwykopową rz.  
Lubieńka. 

Nadzór przyrodniczy 

KP 

5  Piskorz OC 
Pojedynczy 

osobnik 
18,4 I Zmętnienie, płoszenie 

KP 

PŁAZY 

1  Żaba trawna OC 14-16 2,3 I/II 

Ingerencja w siedlisku w trakcie 
przejścia przez ciek. W trakcie migracji  

–uwięzienie w pułapkach (wykopy), 

śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

2  Żaby zielone OC Ok. 30 13,6 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

3  Żaba moczarowa OŚ 18-20 18,4 I/II 

Ingerencja w siedlisku w trakcie 
przejścia przez ciek. W trakcie migracji  

–uwięzienie w pułapkach (wykopy), 
śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

4  Żaby zielone OC Ok. 30 29,2 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

5  Żaby zielone OC Ok. 40 29,7 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

6  Żaba śmieszka OC Ok. 20 30,5 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Zagrożenia ze strony inwestycji 

(podwariant) 
Zalecenia (podwariant) 

Wojew
ództwa Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

7  Żaby zielone OC Ok. 30 31,1 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

8  Kumak nizinny OŚ 18-20 37,25 I Kolizja  

Ominąć trasą gazociągu oczko 
wodne. Alternatywnie, w 

przypadku koniecznej likwidacji 
oczka, płazy należy wyłapać i 

przenieść do zbiornika wodnego 
zlokalizowanego ok. 400 m na 

południe (ok. km 37,5). 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 

KP 

9  Kumak nizinny OŚ 5-6 38,4 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

10  Kumak nizinny OŚ 5-6 38,4 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

11  Żaby zielone OC 14-16 38,85 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

12  Żaby zielone OC Ok. 25 39,1 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

13  Żaba wodna  OC 12-14 42,9 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

14  Kumak nizinny OŚ Ok. 25 43,0 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

15  Kumak nizinny OŚ 16-18 43,05 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

16  Żaba wodna  OC 6-8 43,1 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

17  Kumak nizinny OŚ Ok. 20 43,15 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Zagrożenia ze strony inwestycji 

(podwariant) 
Zalecenia (podwariant) 

Wojew
ództwa Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

18  Żaba śmieszka OC Ok. 20 45,8 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

19  Żaba trawna OC 10-12 45,8 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

20  Żaba wodna  OC Ok. 20 45,8 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

21  Żaby zielone OC Ok. 25 45,8 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

22  Kumak nizinny OŚ 18-20 48,0 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

23  Kumak nizinny OŚ 12-14 48,0 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

24  Żaba wodna  OC Ok. 20 48,1 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

25  Kumak nizinny OŚ 6-8 50,05 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

26  Żaba moczarowa OŚ Ok. 10 50,05 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

27  Żaba śmieszka OC Ok. 30 50,05 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

28  Żaby zielone OC Ok. 20 50,05 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

29  Żaby zielone OC 8-10 50,2 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

30  Żaby zielone OC Ok. 20 50,7 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Zagrożenia ze strony inwestycji 

(podwariant) 
Zalecenia (podwariant) 

Wojew
ództwa Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

31  Żaby zielone OC 8-10 52,7 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

32  Kumak nizinny OŚ 10-12 52,8 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
M 

33  Kumak nizinny OŚ 4-5 54,0 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów  
M 

GADY 

1  Jaszczurka zwinka OC 2 1,2 II 
W trakcie przemieszczania się – 

uwięzienie w pułapkach (wykopy), 
śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, kontrola 
wykopów 

KP 

2  Jaszczurka zwinka OC 2 2,0 II 
W trakcie przemieszczania się – 

uwięzienie w pułapkach (wykopy), 
śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, kontrola 
wykopów 

KP 

3  
Zaskroniec 
zwyczajny 

OC 2 2,3 II 
W trakcie przemieszczania się – 

uwięzienie w pułapkach (wykopy), 
śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, kontrola 
wykopów 

KP 

4  Jaszczurka zwinka OC 2 34,75 II 
W trakcie przemieszczania się –

uwięzienie w pułapkach (wykopy), 
śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, kontrola 
wykopów 

KP 

5  Jaszczurka zwinka OC 2 52,1 I 
Kolizja – częściowa ingerencja w 

obszarze bytowania 
Nadzór przyrodniczy, kontrola 

wykopów 
M 

6  
Zaskroniec 
zwyczajny 

OC 2 54,0 II 
Brak zagrożeń z uwagi na odległość od 
inwestycji i brak ingerencji w siedlisku 

Brak zaleceń z uwagi na brak 
zagrożeń 

M 

PTAKI 

1  Zimorodek  OŚ 1 para 2,2 II 
Płoszenie  

(w trakcie przejścia przez ciek - 

żerowisko) 

Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

KP 

2  Gąsiorek OŚ 1 para 52,55 I/II 
Gazociąg biegnie przez skraj siedliska 

– częściowa ingerencja, płoszenie 

Wycinka drzew poza okresem 
lęgowym gatunku tj. maj – 

sierpień. W przypadku 
konieczności wykonania wycinki 
w okresie lęgowym dopuszcza 
sie jej przeprowadzenie jedynie  
pod nadzorem przyrodniczym. 

M 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 
prawny 

Przybliżona 
liczebność 

Lokalizacja  
Zagrożenia ze strony inwestycji 

(podwariant) 
Zalecenia (podwariant) 

Wojew
ództwa Przybliżony 

kilometraż 
Strefa 

oddziaływania 

3  Gąsiorek OŚ 1 para 54,0 I/II 
Gazociąg biegnie przez siedlisko – 

częściowa ingerencja, płoszenie 

Wycinka drzew poza okresem 
lęgowym gatunku tj. maj – 

sierpień. W przypadku 
konieczności wykonania wycinki 
w okresie lęgowym dopuszcza 
sie jej przeprowadzenie jedynie  
pod nadzorem przyrodniczym. 

M 

SSAKI 

1  Bóbr europejski OC 1 rodzina 1,6 II 
Płoszenie – przejście przez ciek 

(obszar bytowania) 
Nadzór przyrodniczy KP 

2  Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,2 II Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

3  Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,25 II Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

4  Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,3 I/II 
Płoszenie – przejście przez ciek 

(obszar bytowania), tama na skraju 
strefy oddz. I 

Nadzór przyrodniczy M 

5  Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,6 II Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

6  Bóbr europejski OC 1 rodzina 52,7 II Płoszenie 
Brak zaleceń – chwilowe 
zagrożenie płoszeniem 

M 

7  Kret  OC 3-5 54,0 I 
Kolizja – przejście przez zasiedlony 

obszar 
Nadzór przyrodniczy M 

PODWARIANT 1 

PŁAZY 

1 Żaby zielone OC 16-18 0,4 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 

2 Żaby zielone OC ok. 50 0,5 II 
W trakcie migracji  –uwięzienie w 
pułapkach (wykopy), śmiertelność 

Nadzór przyrodniczy, 
tymczasowe płotki ochronne, 

kontrola wykopów 
KP 
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W poniższej tabeli przedstawiono wykaz działań minimalizujących dla ochrony środowiska przyrodniczego do 

uwzględnienia na etapie budowy w podziale na poszczególne działania. 

Tabela 11.2 Wykaz zadań minimalizujących do uwzględnienia na etapie budowy 

Lp. Działanie 
Przedmiot 
ochrony 

Przybliżony kilometraż 

Wariant podstawowy 

1 Zawężenie pasa montażowego do ok. 28 m gatunki roślin 
2,538 – 2,630; 50,740 – 51,250; 51,735 – 
51,900; 52,000 – 52,070; 53,000 – 53,030. 

2 
Nieodwadnianie wykopów lub odwadnianie w 
ściankach szczelnych. 

siedliska, 
gatunki 
zwierząt 

29,690 - 29,810; 30,910 - 31,210; 34,800 - 
35,150; 52,206 - 52,290; 52,330 - 52,950. 

3 
Przekraczanie cieku lub/i siedliska metodą 
bezwykopową. 

siedliska, 
gatunki 
zwierząt 

2,34 - 2,39; 2,43 - 2,48; 18,35 - 18,42; 
34,86 - 34,96; 41,66 – 41,77; 52,11 - 52,21; 
52,29 - 52,32. 

4 
Oznakowanie siedliska od strony prowadzonych 
prac budowlanych w celu zabezpieczenia przed 
przypadkowym zniszczeniem. 

siedliska 52,13 – 52,30 

5 Płotek herpetologiczny, L  płazy i gady 

2,27 – 2,50; 13,40 – 14,00; 18,30 - 18,50; 
29,70 - 29,80; 30,40 – 30,60; 30,90 - 31,15; 
34,60 – 34,88; 37,22 – 37,30; 38,30 – 
38,50; 39,00 – 39,20; 42,85 – 43,20; 45,70 
– 45,90; 47,85 – 48,15; 48,55 – 48,75; 
49,95 – 50,20; 50,91 – 51,10; 52,05 – 
52,40; 52,65 – 52,85; 53,85 – 54,10 

6 Płotek herpetologiczny, P  płazy i gady 

2,27 – 2,50; 18,30 - 18,50; 29,70 - 29,80; 
30,90 - 31,16; 38,30 – 38,50; 38,74 – 38,90; 
42,85 – 43,20; 47,85 – 48,15; 52,05 – 
52,40; 52,65 – 52,85; 53,85 – 54,10 

7 

Nie prowadzić prac w godzinach 22.00 do 6.00- 
nie dotyczy technologii bezwykopowych oraz 
odwodnień wykopów, gdzie proces 
technologiczny nie pozwala na przerwanie prac 

korytarze 
ekologiczne 

1,15 – 7,40; 10,35 – 10,38; 11,00 – 11,10 

8 Przeniesienie mrowiska 
mrówka 
rudnica 

50,3 

Podwariant 1 

1 Płotek herpetologiczny, P  płazy i gady 0,40 – 0,70 

2 Płotek herpetologiczny, L płazy i gady 0,3 – 0,60 

3 Przekraczanie siedliska metodą bezwykopową. 
siedliska, 
gatunki 
zwierząt 

0,130 – 0160; 0,500 – 0,700 

 

Objaśnienia: 

L – płotek herpoetologiczny po lewej stronie gazociągu, 

P – płotek herpoetologiczny po prawej stronie gazociągu. 
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12 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ 
AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE POTENCJALNEGO 
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

12.1 Sytuacje awaryjne i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia polityki 

energetycznej oraz bezpieczeństwa państwa. Wpisują się tym samym w definicję tzw. „infrastruktury 

krytycznej”, przez którą należy rozumieć, w myśl art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1401 z późn. zm.), systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą 

funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa 

państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji 

publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Tak rozumiana infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy 

zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) 

przez pojęcie „poważnej awarii” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. W świetle dalszych zapisów 

ww. ustawy, terminem „poważnej awarii przemysłowej” należy definiować poważną awarię w zakładzie. 

W odniesieniu do przedmiotowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 nie mamy do czynienia 

z zakładem, czyli przypadkiem, gdy substancja niebezpieczna zgromadzona jest w jednym miejscu na 

określonej przestrzeni.  

W trakcie eksploatacji gazociągu przesyłowego mogą wystąpić sytuacje awaryjne, jednak nie będą one 

kwalifikowały się do kategorii poważnej awarii przemysłowej. Nie oznacza to jednak, iż gazociągi wysokiego 

ciśnienia, w tym gazociąg projektowany, nie będą stwarzać poważnych zagrożeń dla poszczególnych 

elementów środowiska. W związku z powyższym, w niniejszym raporcie opisano w sposób szczegółowy 

zagrożenia związane z eksploatacją gazociągu wysokiego ciśnienia, mogące mieć wpływ na zdrowie i życie 

ludzi oraz stan środowiska. Ponadto w opracowaniu przedstawiono sposoby zapobiegania takim zagrożeniom.  

Gaz ziemny może być potencjalnie bardzo niebezpieczny, jeżeli nastąpi uwolnienie się dużych jego ilości do 

powietrza. Jest substancją łatwopalną i posiada właściwości wybuchowe. W wyniku rozszczelnienia gazociągu 

może nastąpić zapłon mieszaniny gazu ziemnego i powietrza, której skutkiem może być wybuch lub pożar. 

Należy jednak uwzględnić fakt, że w porównaniu z transportem drogowym, bądź kolejowym, proces transportu 

gazu za pomocą rurociągów odbywa się znacznie szybciej, ekonomiczniej i bezpieczniej. 

Szeroko opisywane zdarzenia wypadków powstałych na skutek awarii gazociągów z gazem ziemnym, dotyczą 

zwykle sieci dystrybucyjnych znajdujących się na obszarach zamieszkałych. Sączenie się gazu do budynków 

może doprowadzić do akumulacji gazu i gwałtownego wybuchu w wyniku powstawania mieszaniny 

wybuchowej z powietrzem. Z drugiej strony, gazociągi przesyłowe zlokalizowane są zazwyczaj w dużej 

odległości od obszarów zabudowanych, a zatem możliwość wystąpienia strat ludzkich lub mienia jest znacznie 

mniejsza. Niemniej jednak rozszczelnienia gazociągów wysokociśnieniowych powodują emisję znacznych 

ilości gazu, co może powodować negatywne skutki potencjalnych zdarzeń awaryjnych na obszarach 

o znacznej powierzchni. Potencjalne ryzyko wystąpienia awarii gazociągu oraz charakter i skala skutków 

takiego zdarzenia zależy od szeregu czynników, m.in. średnicy gazociągu, ciśnienia gazu, składu 
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chemicznego gazu, zastosowanych środków bezpieczeństwa, odległości gazociągu od obszarów wrażliwych, 

warunków glebowych, stanu wód gruntowych, itp. 

Oba analizowane w niniejszym raporcie warianty, tj. wariant podstawowy na odcinku analizy z Podwariantem 

1 są porównywalne w zakresie oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

katastrofy naturalnej i budowlanej. Na obu odcinkach przedsięwzięcie będzie wykonywane jako sieć 

podziemna bez części naziemnej, w tym bez urządzeń zespołu zaworowo-upustowego (ZZU). Ponizej opisano 

możliwe sytuacje awaryjne związane z analizowanym przedsięwzięciem, tj. gazociągiem i z urządzeniami 

z nim powiązanymi. 

12.1.1 Przyczyny awarii 

Zgodnie z informacjami publikowanymi w raportach oraz literaturze przedmiotu, do najczęstszych przyczyn 

uszkodzeń rurociągów skutkujących awarią zalicza się: 

• czynniki zewnętrzne, 

• procesy korozyjne, 

• błędy konstrukcyjne, wady mechaniczne lub materiałowe, 

• błędy operacyjne, 

• ruchy ziemi lub inne naturalne niebezpieczeństwa. 

Czynniki zewnętrzne, w tym głównie działania zewnętrzne (włączając wpływ używanych innych urządzeń), 

uznawane są za podstawową przyczynę awarii zarówno dla rurociągów gazowych, jak i ropociągów. Awarie 

rurociągów wywołane czynnikami zewnętrznymi zostały zdefiniowane przez przemysł rurociągowy jako 

awarie, których przyczyny nie są związane z czynnościami operatora lub konstruktora linii.  

Korozja we wszystkich formach, to kolejna, jedna z najczęstszych przyczyn awarii gazociągów stalowych. Do 

czynników, które mają wpływ na wystąpienie procesów korozyjnych należą: zagrożenie korozyjne 

(agresywność gruntu i prądy błądzące), nieprawidłowo działająca ochrona przed korozją (powłoka ochronna 

i ochrona katodowa) oraz zależności między tymi czynnikami. Korozja stanowi jedną z głównych przyczyn 

incydentów, dotyczy szczególnie starzejących się rurociągów. 

Inne przyczyny, jak błędy konstrukcyjne i materiałowe mające miejsce podczas przetwarzania lub produkcji, 

często związane są ze sprzętem/wyposażeniem współpracującym z gazociągiem. 

Przyczyną błędów operacyjnych jest tzw. czynnik ludzki, co oznacza że są wynikiem niewłaściwych decyzji / 

zaniechania podejmowania decyzji przez osoby odpowiedzialne za obsługę oraz nadzór nad prawidłowym 

działaniem gazociągu. 

Możliwość wystąpienia awarii w wyniku ruchów ziemi lub innych przyczyn naturalnych jest czynnikiem 

analizowanym na etapie wytyczania trasy przebiegu gazociągu. Gazociąg w miarę możliwości prowadzony 

jest z pominięciem terenów, dla których stwierdzono istotne prawdopodobieństwo wystąpienia ruchów ziemi 

lub innych katastrof naturalnych. Na etapie doboru zabezpieczeń oraz konstrukcji poszczególnych odcinków 

gazociągu uwzględniane są czynniki związane z możliwością występowania płytkiego zalegania wód 

gruntowych. Na takich odcinkach stosowana jest wzmocniona konstrukcja gazociągu (poprzez np. 

zastosowanie ostróg lub przypór filtracyjnych, jak rówież stosowane są betonowe obciążniki stabilizujące 

przebieg rurociągu pod ziemią. 

12.1.2 Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii gazociągów 

Awarie gazociągów w Polsce, podobnie jak w Europie i na świecie, stanowią poważne zagrożenie dla życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Zgodnie z rejestrem poważnych awarii prowadzonym przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w latach 2009-2013 odnotowano 24 awarie rurociągów gazu 

ziemnego, spośród których w 4 przypadkach nastąpił zapłon uwolnionej mieszaniny gazowo-powietrznej 
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(w tym w 2 przypadkach także wybuch), powodujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz znaczne 

straty materialne. Wg danych GIOŚ w wyniku ww. zdarzeń śmierć poniosły 2 osoby. Główną przyczyną 

zdarzeń, podczas których doszło do rozszczelnienia i uwolnienia chmury gazowej, było uszkodzenie 

gazociągu w trakcie wykonywania robót ziemnych spowodowane ludzką nieostrożnością bądź prowadzeniem 

prac niezgodnie z projektem budowlanym (czynnik zewnętrzny).  

Na przestrzeni wielu lat sektor gazownictwa udowodnił, że można prowadzić działalność związaną 

z transportem i dystrybucją gazu zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa. Według danych GAZ-SYSTEM 

S.A. w ostatnich latach nie stwierdzono na terenie Polski samoistnych awarii gazociągów przesyłowych. 

Jedną z międzynarodowych organizacji, która zajmuje się pozyskiwaniem i zbieraniem rzetelnych informacji 

naukowych, ekonomicznych oraz technicznych w aspekcie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wydobyciu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu ropy naftowej, a także produktów 

ropopochodnych (w tym gazu) jest CONCAWE (Consenation of Clean Air and Water in Europe). Inną 

organizacją, zajmującą się pozyskiwaniem i gromadzeniem danych dotyczących awarii gazowych systemów 

przesyłowych, jest Europejska Grupa ds. zbierania danych na temat wypadków sieci gazowych – European 

Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG). Grupa powstała w wyniku współpracy sześciu europejskich 

operatorów systemów przesyłowych, a jej celem jest wsparcie operatorów gazociągów przy podnoszeniu 

poziomu bezpieczeństwa. Według ostatniego raportu opublikowanego przez Grupę w 2018 roku (10th Report 

of the European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970-2016), March 2018), do głównych przyczyn 

awarii gazociągów należy zaliczyć przyczyny zewnętrze i korozję (tabela poniżej).   

Tabela 12.1 Główne przyczyny awarii gazociągów z podziałem na lata 1970 – 2016 oraz 2012 – 2016 wg 
Raportu EGIG 2018 

Przyczyna 

Rozkład częstotliwości zdarzeń awaryjnych 
gazociągów w zależności od rodzaju przyczyny 

 1970 – 2016  

na 1000 km*rok 

2012 – 2016  

na 1000 km*rok 

Przyczyny zewnętrzne 0,144 0,032 

Korozja 0,052 0,027 

Wady konstrukcyjne i materiałowe 0,051 0,021 

Ruchy gruntu lub inne naturalne niebezpieczeństwa 0,026 0,031 

Błędy operacyjne 0,014 0,003 

Jak wynika z raportu opublikowanego w 2018 roku (10th Report of the European Gas Pipeline Incident Data 

Group, March 2018): 

• całkowita częstotliwość zidentyfikowanych i zarejestrowanych awarii wyniosła średnio 0,31 przypadków 

rocznie na 1000 km długości gazociągów (dla przedziału czasowego analizowanych danych obejmującego 

lata 1970–2016); 

• średnia kroczących w okresach 5-letnich częstotliwość wystąpienia awarii w 2013 wyniosła 0,134 

przypadków rocznie na 1000 km długości rurociągów; 

• częstotliwość występowania awarii gazociągów zmniejsza się na przestrzeni lat, z tendencją do stabilizacji 

na określonym poziomie; 

• awarie spowodowane przez przyczyny zewnętrzne i ruchy gruntu charakteryzują się potencjalnymi 

poważnymi konsekwencjami, które mają znaczenie szczególnie dla operatorów rurociągów i władz; 

• częstotliwość awarii gazociągów na skutek ruchów gruntu lub innych przyczyn naturalnych wzrosła na 

przestrzeni ostatnich 5 lat i obecnie jest na poziomie porównywalnym do częstotliwości awarii 

spowodowanych przyczyną zewnętrzną; 

• częstotliwość występowania zdarzeń awaryjnych będących skutkiem korozji kształtuje się na poziomie 

porównywalnym do częstotliwości awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, jednak skala 

skutków dla środowiska zdarzeń wynikających z korozji elementów gazociągów jest znacznie mniejsza; 
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• na przestrzeni ostatnich lat głównymi przyczynami awarii gazociągów były przyczyny zewnętrzne, korozja, 

wady konstrukcyjne i ruchy gruntu stanowiąc odpowiednio 28%, 25%, 18% i 15% przyczyn wszystkich 

awarii. 

12.1.3 Właściwości gazu oraz oddziaływanie na człowieka i środowisko 

Głównym składnikiem surowego oraz oczyszczonego gazu ziemnego jest metan. Metan jest gazem 

bezbarwnym i posiada wysoką granicę progową zapachu (bezwonny przy niskim stężeniu). Przy temperaturze 

i ciśnieniu otaczającego powietrza metan jest lżejszy od powietrza i posiada tendencje unoszenia się. Przy 

bardzo niskich temperaturach (w pobliżu punktu wrzenia - 164ᵒC) metan jest nieco cięższy od powietrza i ma 

tendencję ścielenia się po ziemi. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w stężeniach 4,5 – 15% 

objętościowych. W stężeniach powyżej 15 % w powietrzu pali się płomieniowo. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 

roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/E oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, metan 

wymieniony jest w Części 3 Tabeli 3.1 jako substancja stwarzająca zagrożenie z uwagi na wysoką 

łatwopalność (oznaczenie: H220 – gaz łatwopalny, kategoria zagrożenia 1).  

Metan, będąc lżejszym od powietrza, utrzymuje się w górnych przestrzeniach pomieszczeń lub łatwo 

rozprasza się w atmosferze, obarczony jest jednak pewnymi czynnikami oddziaływania na człowieka. 

W normalnych warunkach metan jest gazem chemicznie i biologicznie nieaktywnym. 

Gaz ziemny to złożona gazowa mieszanina węglowodorów składająca się głównie z metanu, zawierająca na 

ogół  także etan, propan i wyższe węglowodory w znacznie mniejszych stężeniach, oraz niektóre gazy niepalne 

takie jak azot, ditlenek węgla i ewentualnie hel.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie charakterystyki gazu ziemnego opracowanej przez Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A, sporządzonej w grudniu 2011 r. i zaktualizowanej w lutym 2018 r., gaz 

ziemny został zaklasyfikowany jako mieszanina stwarzająca zagrożenie (zgodnie z wymaganiami ww. 

rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Oznaczenia określające niebezpieczeństwa dla gazu ziemnego 

transportowanego gazociągami wysokiego ciśnienia (powyżej 200kPa) to: 

• H220 – skrajnie łatwopalny gaz (gazy łatwopalne, kategoria zagrozenia 1), 

• H280 – zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem (gazy pod ciśnieniem: gaz sprężony, gazz 

skroplony, gaz rozpuszczony). 

Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe w granicach 4.4-14.8% objętości dla metanu. 

Zapłon lub wybuch mogą spowodować iskry, wyładowania elektryczności statycznej. 

Gaz ziemny działa dusząco poprzez wypieranie tlenu z powietrza. Przy narażeniu inhalacyjnym mogą wystąpić 

uczucie senności, duszności, przyspieszenie oddechu, trudności z oddychaniem, bóle i zawroty głowy, 

przyspieszenie czynności serca; przy wysokich stężeniach gazu (gdy stężenie tlenu obniży się poniżej 18%) 

zaburzenia orientacji, wymioty, utrata przytomności, może nastąpić śmierć. 

Rozprężający się gwałtownie gaz powoduje znaczne obniżenie temperatury i może spowodować termiczne 

uszkodzenie skóry i oczu.  

Oddziaływanie na środowisko związane z wystąpieniem poważnej awarii wynika z następujących rodzajów 

zagrożeń: wyciek gazu, pożar gazu, wybuch gazu.  

W przypadku zaistnienia lokalnego wycieku gazu z urządzeń (bez spowodowania pożaru lub wybuchu) 

zasadniczym skutkiem będzie wzrost zanieczyszczenia powietrza węglowodorami, głównie metanem. 

Niezorganizowana emisja wystąpi jedynie lokalnie, a wzrost stężeń tych substancji w powietrzu będzie miał 

miejsce tylko w pobliżu samego źródła emisji. Ulatniająć się do atmosfery z nieszczelnych instalacji gaz ziemny 
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zwiększa stężenie gazów cieplarnianych, a ulatniając się poprzez glebę powoduje wypieranie tlenu 

i niszczenie szaty roślinnej. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. 

Pożar spowodowany awarią gazociągu stanowi  zagrożenie m.in. dla otaczających trasę przebiegu gazociągu 

terenów leśnych. W takim przypadku mogą zostać zniszczone znaczne obszary cennych przyrodniczo 

terenów. Zmiany te są niestety długotrwałe, a straty znaczne. Oprócz zniszczenia fauny i flory, w wyniku 

pożaru mamy do czynienia z chwilowym, ale istotnym zanieczyszczeniem powietrza produktami spalania. 

Produktami spalania gazu ziemnego są zasadniczo dwutlenek węgla i woda, jednakże pożar instalacji, 

budynków lub okolicznych lasów będzie powodował znaczny wzrost stężenia pyłu, tlenków azotu, tlenku 

i dwutlenku węgla w powietrzu. Pożary mogą stanowić zagrożenie także dla najbliżej położonych terenów 

mieszkalnych. 

Najgroźniejsze zdarzenie awaryjne to niekontrolowany wybuch gazu. Występująca w wyniku wybuchu gazu 

fala uderzeniowa w wielu przypadkach zależy od warunków pogodowych. Można spodziewać się dużych 

szkód w otoczeniu, w tym także ofiar śmiertelnych. 

Opisane wyżej skutki awarii gazociągu mogą generować duże, negatywne skutki dla człowieka i środowiska. 

Najgroźniejszym scenariuszem awarii gazociągu byłby pożar lub wybuch. Należy jednak podkreślić, że takie 

sytuacje są mało prawdopodobne z uwagi na stosowane środki bezpieczeństwa. Gazociągi wysokiego 

ciśnienia dużych średnic projektowane są o stosunkowo dużych grubościach ścianek. Takie grubości ścianek 

przyczyniają się do zwiększenia parametrów bezpieczeństwa w porównaniu z gazociągami o mniejszych 

średnicach. Z uwagi na stosowanie wysokiej jakości materiałów do budowy gazociągów osiąga się wysokie 

prawdopodobieństwo, że ewentualne uszkodzenie rury gazociągu, np. podczas pracy koparki, nie będzie 

skutkować jego rozszczelnieniem czy pęknięciem. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób uwzględniający działania zapobiegawcze wobec 

możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej noszącej znamiona poważnej awarii. Mając na względzie miejsca 

najbardziej wrażliwe na skutki ewentualnych awarii (głównie związanych z wybuchem gazu i pożarem), trasa 

gazociągu została zaplanowana tak, by ograniczyć do minimum kolizje z terenami:  

• zabudowy mieszkaniowej (głównie pojedynczej zabudowy zagrodowej) - szczegółowe zestawienie 

zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu, tj. w odległości < ok. 

50 m od osi gazociągu przedstawiono w rozdziale 7.6.3, 

• obszarami przyrodniczo cennymi (o szczególnych walorach przyrodniczych), do których zaliczono: 

większe rzeki, w których stwierdzono cenne gatunki ryb i płazów, obszary Natura 2000, torfowiska 

i większe kompleksy leśne, wszystkie cieki wodne, które przecina trasa gazociągu, a także wszystkie 

siedliska leśne, szczególnie łęgi, które mają znaczenie priorytetowe (a narażone są na uszczerbek 

w wyniku np. pożaru). 

Z punktu widzenia realizacji inwestycji, planowany gazociąg przebiegać będzie przez tereny korzystne pod 

względem lokalizacji, tj. w przeważającej części poprowadzony będzie na terenach otwartych, o niskim stopniu 

zurbanizowania i uzbrojenia w infrastrukturę. 

Zastosowane technologie umożliwią również ochronę gazociągu przed ingerencją stron trzecich. 

12.1.4 Emisja gazu do środowiska w wyniku rozszczelnienia lub pęknięcia 

Podczas bezawaryjnej eksploatacji gazociągu poziom emisji gazu z gazociągu jest zerowy. W celu wykonania 

szacunków emisji związanej z awarią gazociągu zakłada się, że gaz jest idealny i całkowicie wymieszany.  

Cały proces uwalniania gazu można podzielić na 3 etapy: 

• Pojawiająca się bezpośrednio po wystąpieniu rozszczelnienia fala rozprężająca przesuwa się poprzez gaz 

od powierzchni rury do wewnątrz z prędkością rozchodzenia się dźwięku w gazie. Skutkiem tego jest 
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gwałtowne rozprężenie gazu, który wydostanie się do atmosfery odrzutowym strumieniem z prędkością 

dźwięku; 

• Faza rozprężenia izotermicznego, podczas której prędkość gazu spada poniżej prędkości dźwięku 

(uwolnienie gazu nie jest zduszone) dopóki ciśnienie w gazociągu nie osiągnie ciśnienia otoczenia; 

• Ilość gazu wydostającego się z gazociągu w ostatnim etapie jest mniejsza niż 1% ogólnej zawartości gazu 

i takie ulatnianie może trwać przez długi okres czasu. 

Uwolniony gaz tworzy zimny strumień odrzutowy. Wysoka prędkość początkowa spada stopniowo do kilku 

metrów na sekundę, a następnie wiatr przejmuje transport gazu. Wypływ początkowy gazu rozpręża się 

i formuje chmurę gazu, która uniesiona zostaje przez wiatr. Podczas następnego okresu wypływ spada i gaz 

tworzy smugę, która jest rozpraszana i unoszona przez wiatr. Gaz jest bardzo zimny i nie przewiduje się 

wznoszenia smugi wskutek unoszenia termicznego.  

W przypadku pęknięcia gazociągu ulatnianie się gazu z dużą prędkością doprowadzi do utworzenia się 

strumienia gazowo-powietrznego, który stosunkowo szybko kieruje się do góry z uwagi na siły unoszenia. 

Istotne jest, aby określić stężenie i rozproszenie gazu ziemnego w tej mieszaninie (chmurze) gazowej w celu 

określenia ilości gazu ziemnego, który ulatnia się w punktach takiego pęknięcia. Rozcieńczenie gazu następuje 

po ulotnieniu się gazu, a dzieje się to na drodze procesów turbulentnych. Mieszanina gazowo-powietrzna  

może eksplodować w ściśle określonych wzajemnych stosunkach stężeń, tzn. pomiędzy dolną a górną granicą 

wybuchowości. Symulacje komputerowe pozwalają określić czas (okres), w którym maksymalna ilość gazu 

ziemnego znajduje się w warunkach (zakresach stężeń) sprzyjających powstaniu wybuchu. Ta maksymalna 

ilość gazu osiągana jest zazwyczaj po ok. 20÷30 sekundach po pęknięciu gazociągu. Przed i po tym czasie 

ilość gazu znajdującego się w stężeniu sprzyjającym wybuchowi jest mniejsza. Po upływie ok. 90 sekund ilość 

gazu mogącego doprowadzić do wybuchu zmniejsza się o połowę. Zapłon w niesprzyjających warunkach 

stężeń gazów prowadzi jedynie do podpalenia w formie rozbłysku. 

Obecny stan sztuki inżynierskiej i postęp związany z próbami stabilności (próby naprężeń - wytrzymałości 

i szczelności) oraz w stosowaniu ochrony katodowej, w tym ulepszone metody okresowych badań oraz inne 

czynniki powodują, że poziom prawdopodobieństwa pęknięcia gazociągu zdecydowanie się obniżył. Ta sama 

uwaga dotyczy kwestii rozszczelnienia. 

Dotychczas żaden gazociąg poddany testowi naprężeń nie wykazał pęknięcia, nawet jeśli wadliwe punkty już 

istniały podczas próby naprężeń. Nie doszło również do rozszczelnienia w żadnym z już istniejących wadliwych 

punktów w czasie próby naprężeń, chyba że doszły jeszcze dodatkowe, niedopuszczalne naprężenia (np. 

deformacje albo uszkodzenia rozwijające się później). 

Dla okresu obserwacji obejmującego lata 1970-2016 baza danych EGIG zawiera 1366 zdarzeń dotyczących 

awarii gazociągów. Jak wynika z Raportu EGIG najwyższy odsetek (0,44%) wśród przypadków uszkodzeń 

ciała lub utraty życia został odnotowany w grupie osób bezpośrednio związanych z przyczyną powstania awarii 

(np. operatorzy koparek). Przypadki utraty życia następowały głównie w wyniku pęknięć gazociągów. Mimo, 

że częstość zdarzeń skutkujących utratą zdrowia lub życia osób jest niska, bezpieczeństwo stanowi najwyższy 

priorytet dla operatorów systemów przesyłowych. 

Biorąc jednak pod uwagę niską częstotliwość występowania awarii gazociągów, przesył mediów palnych za 

pomocą rurociągów jest bezpiecznym sposobem transportu.  

W terenie niezaludnionym (seminaturalnym) rozszczelnienie gazociągu nie jest znaczącym źródłem 

zagrożenia.  

Wysoki stopień bezpieczeństwa gazociągów podczas ich budowy oraz eksploatacji jest osiągany nie tylko 

poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów, ale również dzięki odpowiedniemu monitoringowi 

i nadzorowi.  



 

312 

12.1.5 Zagrożenia związane z awariami w procesie transportu gazu rurociągami 

Zagrożenia związane z awariami rurociągów transportujących gaz należy podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

• zagrożenie związane  z powstaniem pożaru strumieniowego typu Jet Fire lub procesu spalania się chmury 

bez gwałtownego wzrostu ciśnienia typu Flash Fire; 

• zagrożenie związane z wybuchem chmury gazów typu VCE - Vapour Cloud Explosion. 

Tabela 12.2 Rodzaje zagrożeń związanych z awariami w transporcie gazu rurociągami  

Zagrożenie Typ zagrożenia Przyczyna Objawy 

Pożar 

strumieniowy IF 
(Injection Fire) 

wyciek substancji palnej gazowej 
z instalacji pod ciśnieniem 

płomień występuje u wylotu substancji 
palnej z otworu instalacji 

błyskawiczny FF  
(Flash Fire) 

szybkie palenie się substancji 
wybuchowej bez wybuchu 

gwałtowny płomień z wytworzeniem 
wysokiej temperatury, lecz bez 

wytworzenia niszczącej fali wybuchowej 

kulisty FB  
(Fire Ball) 

palenie się mieszaniny lotnej w 
powietrzu, po ustaleniu się 

odpowiedniego stosunku stężeń 

„kula ognista”; spalanie się obłoku 
paliwowo-powietrznego z wytworzeniem 

wysokiej temperatury i wysokiego 

ciśnienia 

Wybuch 

gazu w określonej 
objętości VCE (Vapour 

Cloud Explosion) 

wyciek przegrzanej cieczy z 
instalacji pod ciśnieniem 

gwałtowne spalanie się substancji 
połączone z detonacją lub bez detonacji 

gazu na otwartej 
przestrzeni UVCE 

(Unconfined Vapour 
Cloud Explosion) 

wyciek substancji palnej 
połączony z jej atomizacją i 

zapłonem 

eksplozja mieszanki palnej z 
wytworzeniem fali uderzeniowej 

Pożar strumieniowy powstaje, gdy uwalniający się z rurociągu ciśnieniowego gaz ulegnie zapłonowi. Powstaje 

wtedy długi stabilny płomień, przypominający płomień z palników do cięcia lub spawania metali. Strumień 

płomienia jest nadzwyczaj intensywny i powoduje duże obciążenia cieplne elementów konstrukcyjnych 

i sprzętu. 

Pożar błyskawiczny występuje wtedy, gdy chmura mieszaniny palnego gazu i powietrza ulegnie zapłonowi. 

Kształt płomienia przybiera postać, jaką miała chmura mieszaniny przed zapłonem; zależy on również od 

miejsca zapłonu wewnątrz chmury. Prędkość spalania zależy od stężenia substancji palnej, w mniejszym 

stopniu od prędkości wiatru. Jeżeli w chwili zapłonu chmura uwolnień obejmuje również miejsce uwolnienia, 

wtedy w zależności od sposobu uwolnienia mogą zaistnieć warunki do powstania pożaru powierzchniowego 

lub strumieniowego. Jest również możliwe, że front płomienia osiągnie wystarczająco dużą prędkość dla 

powstania wybuchu. Rozmiary chmury, przy osiągnięciu dolnej granicy palności w funkcji prędkości uwolnień 

przy różnych kategoriach pogodowych, są przedmiotem ocen na potrzeby analiz zagrożenia od pożarów 

błyskawicznych. 

Kula ognista może powstać przy gwałtownych uwolnieniach (wypływach), którym towarzyszy również 

gwałtowne mieszanie i zapłon. Początkowo przed zapłonem chmura przybiera postać półkuli. Szybko 

zamienia się ona w kulę po zapłonie, w wyniku termicznych sił wyporu. Jeżeli wypływ substancji palnej jest 

skierowany bezpośrednio w górę, to kula ognista tworzy się natychmiastowo po zapłonie chmury. 

Wybuch w ograniczonej przestrzeni polega na eksplozji mieszaniny substancji z powietrzem w stężeniu 

mieszczącym się w granicach wybuchowości; wybuch tego rodzaju następuje w ograniczonej przestrzeni, np. 

wewnątrz zbiornika, rurociągu. Jego skutkiem jest duże zniszczenie obiektu / urządzenia wewnątrz którego 

nastąpił wybuch, może się wiązać z powstaniem i rozrzutem dużej ilości odłamków. 

Wybuch w przestrzeni otwartej może nastąpić w sytuacji kiedy substancja palna wypływa na zewnątrz 

zbiornika lub rurociągu i miesza się z powietrzem do czasu powstania mieszaniny palnej w stężeniu 

mieszczącym się w granicach wybuchowości. W trakcie wybuchu powstaje fala nadciśnienia, która stanowi 

mechanizm przekazania energii do otoczenia w miejscu wystąpienia wybuchu chmury gazu. Skutkiem 
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wybuchu jest duży potencjał zniszczeń obejmujących duży obszar, uzależniony przede wszystkim od ilości 

substancji która uległa wybuchowi oraz mocy źródła zapłonu, tj. czynnika powodującego wybuch. 

12.1.6 Uszkodzenie gazociągu 

12.1.6.1 Uszkodzenie wskutek sabotażu, aktu wandalizmu lub ataku terrorystycznego 

Doświadczenia zebrane dotychczas wskazują, że uszkodzenie gazociągu na skutek działalności sabotażowej, 

terrorystycznej lub wandalizmu jest mało prawdopodobne.  

Jak wykazały doświadczenia wielu krajów, które przeprowadziły odpowiednie testy (używając zwykłych 

materiałów wybuchowych), środki wybuchowe nie były w stanie rozerwać gładkich rurociągów (bez odgałęzień 

itd.) ułożonych w ziemi. Części zdeformowane poprzez takie testy zdołano na czas wymienić, zanim doszło 

do pełnego rozdarcia z powodu zmęczenia materiału. 

12.1.6.2 Uszkodzenie w wyniku próby kradzieży gazu 

Nie są znane przypadki prób kradzieży gazu z gazociągów przesyłowych. Zagrożenie związane z taką 

operacją oraz jej niska opłacalność praktycznie ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, w wyniku 

której nastąpiłoby uwolnienie gazu do atmosfery. Przypadki takie są typowe dla rurociągów naftowych 

(produktów rafinacji ropy naftowej - głównie produktów finalnych jak benzyna czy olej napędowy).  

12.1.6.3 Uszkodzenie wskutek siły wyższej lub katastrofy przyrodniczej 

Rozpatrując ryzyko związane z trzęsieniami ziemi, trzeba zauważyć, że całe terytorium Polski zalicza się do 

strefy zerowej wg DIN 4149, co oznacza, że nie można spodziewać się uszkodzenia z powodu trzęsienia 

ziemi. 

Zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gazociągu oraz jego bezpieczeństwa stanowią zjawiska 

geodynamiczne – osuwiskowe. Zagrożenie to będzie ograniczone do minimum zarówno poprzez: 

• odpowiednie rozpoznanie terenu występowania czynnych i potencjalnych osuwisk, 

• projektowanie trasy gazociągu poza terenami osuwisk, 

• stosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających gazociąg przed skutkami ewentualnych osunięć 

ziemi. 

Jednym z bardziej skutecznych sposobów stabilizacji osuwisk jest wykorzystanie szeroko rozumianych metod 

geoinżynieryjnych. Stabilizacja zboczy i skarp może być zapewniona przez zmiany geometrii zbocza (skarpy), 

parametrów wytrzymałości ośrodka gruntowego, warunków wodno-gruntowych. Pierwsze prace, jakie 

zazwyczaj należy podjąć po wystąpieniu osuwiska, mają charakter doraźny i ich celem jest zabezpieczenie 

przed powiększeniem się zaistniałych już zniszczeń. Prace te obejmują przede wszystkim: odprowadzenie 

wód poza obszar objęty osuwiskiem (odwodnienie powierzchniowe), wypełnienie szczelin materiałem 

nieprzepuszczalnym, wykonanie tymczasowych przypór odciążających lub konstrukcji oporowych, 

powierzchniowe zabezpieczenie osuwisk przy pomocy geotekstyliów. 

Natomiast podstawową zasadą doboru metody stabilizacji osuwiska powinno być takie rozwiązanie 

konstrukcyjno-technologiczne, które skutecznie wyeliminuje przyczyny powodujące powstawanie zagrożenia. 

Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują nowe metody polepszania nośności i wzmacniania gruntów 

słabych i niestabilnych. Do stosowanych metod zalicza się: 

• zbrojenie ośrodka gruntowego, 

• użycie geosyntetyków, 

• dynamiczne zagęszczanie metodami wibracyjnymi. 

Metody stabilizacji gruntów osuwiskowych można również podzielić według następującego klucza: 
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• środki bierne: zakaz niszczenia szaty roślinnej na zboczu; zakaz uprawy rolnej; zakaz podcinania skarp; 

zakaz obciążania zbocza obiektami budowlanymi lub nasypami; 

• środki czynne: odwodnienie zbocza; przemieszczenie mas ziemnych lub wymiana gruntu osuwiskowego 

u podnóża skarpy; mury oporowe żelbetowe; ściany oporowe wykonane z koszy gabionowych 

wypełnionych materiałem skalnym; zbrojenie gruntu; sztuczna stabilizacja np. cementacja; 

powierzchniowe zabezpieczenie osuwisk przy pomocy geotekstyliów, geowłóknin, geosiatek, 

geomembran; dynamiczne zagęszczanie metodami wibracyjnymi; stabilizacja samego gazociągu – np. 

metoda cięgien kotwiących (liny stalowe z możliwością regulowania śrubami rzymskimi zamocowane do 

kotew przechodzących przez warstwy gruntów osuwiskowych i sięgających aż do podłoża skalnego 

(gruntu statecznego) przyjmując sztywne zakotwienie). 

Dzięki działaniom zapobiegawczym, które podejmuje się w czasie budowy oraz monitoringowi podczas 

eksploatacji, niebezpieczeństwo z uwagi na możliwość rozszczelnienia z powodu katastrofy przyrodniczej 

należy ocenić jako niskie. Jeśli jednak dojdzie do katastrofy przyrodniczej, to odpowiednie badania oraz, jeśli 

okaże się to konieczne, czasowe obniżenie ciśnienia lub inne działania prewencyjne mogą okazać się 

konieczne do czasu pełnego powrotu do stanu pierwotnego. 

Prawdopodobieństwo uderzenia w gazociąg przez piorun w czasie burzy może zostać uznane za nieznacząco 

niskie. Jeśli energia wyładowań atmosferycznych jest wystarczająco wysoka, żeby przebić ścianę rury, to 

skutkiem tego nie będzie pęknięcie, lecz rozszczelnienie. Wyładowanie atmosferyczne nie powoduje zapłonu 

gazu, który może się w takim przypadku swobodnie ulatniać. 

12.1.6.4 Obszary zapadania się podłoża 

Obszary, na których zachodzi zjawisko zapadania się podłoża z powodu np. szkód górniczych, zwykle są 

omijane – trasa gazociągu nie powinna przez nie prowadzić. 

Trasa przedmiotowego gazociągu została zaplanowana tak, by w maksymalnym stopniu ograniczać kolizje 

z terenami objętymi eksploatacją górniczą. W wariancie podstawowym trasa gazociągu przebiega przez 

następujące złoża kopalin: 

• Pikutowo-Smólsk (surowce ilaste ceramiki budowlanej) w rejonie km 8,99 – 9,41 – złoże wstępnie 

rozpoznane, 

• Nowa Wieś I (kruszywa naturalne) w rejonie km 10-41 – 10,52 – eksploatacja złoża zaniechana, 

• Kruszyn (kruszywa naturalne) w rejonie km 13,66 – 13,82 oraz km 14,01 – 14,16 – eksploatacja złoża 

zaniechana. 

Złoża kruszyw naturalnych były eksploatowane metoda odkrywkową, ich eksploatacja ozstała zakończona. 

Złoże Pikutowo-Smólsk jest złożem rozpoznanym wstępnie, dla którego nie wyznaczono obszaru i terenu 

górniczego oraz nie została wydana koncesja.   

Zgodnie z przeprowadzoną analizą możliwości występowania ruchów masowych ziemi (przedstawioną 

w rozdziale 3.3.8.1), w pasie do 100 m od rurociągu nie występują tereny osuwisk ani tereny zagrożone 

występowaniem ruchów masowych ziemi. 

12.1.6.5 Uszkodzenie wskutek katastrofy lotniczej – rozbicia samolotu 

Uszkodzenie gazociągu z powodu rozbicia się samolotu zależy m.in. od ciężaru samolotu, kąta i prędkości 

uderzenia. Badania przeprowadzone na rurociągach oraz podobne sytuacje związane z wypadkami 

samolotów wykazały, że małe i średnie samoloty mogą spowodować w rurociągu deformacje, ale nie 

spowodują pęknięcia nawet, jeśli uderzą dokładnie w samą rurę. W takich sytuacjach zdeformowane części 

będą mogły zostać wymienione zanim pojawi się jakakolwiek szczelina spowodowana w następstwie 

zmęczenia materiału z powodu ciągłej eksploatacji gazociągu. Jeśli wydarzy się nieprawdopodobna sytuacja 
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i rozbicie samolotu spowoduje powstanie szczeliny w gazociągu, to kula ogniowa powstała w wyniku wybuchu 

paliwa samolotu będzie miała znacznie większy wpływ na otoczenie miejsca katastrofy niż rozprzestrzeniający 

się ogień powstały wskutek zapalenia się wydobywającego się gazu. Dotychczas taki przypadek nie wystąpił. 

12.1.7 Opróżnianie gazociągu 

Uwzględniane są dwa typy opróżniania gazociągu nazywane odpowiednio: 

• opróżnianiem kontrolowanym  

• opróżnianiem awaryjnym. 

Opróżnianie kontrolowane jest zwykle przeprowadzane w sytuacji, gdy gazociąg jest uszkodzony, ale nie 

do takiego stopnia, że zachodzi ryzyko niebezpieczeństwa dla środowiska i dla dalszej eksploatacji gazociągu. 

Procedura opróżniania wygląda wówczas następująco: 

q. planowanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do naprawy oraz mobilizacja ekip technicznych; 

r. uzyskanie wymaganych zezwoleń i wypełnienie procedur koniecznych do wykonania prac 

gazoniebezpiecznych; 

s. czasowe zatrzymanie pracy jednostek zasilających gazociąg - tłoczni lub pracy zbiorników magazynowych 

gazu; 

t. zredukowanie ciśnienia poprzez kontynuację poboru gazu do momentu osiągnięcia minimalnego ciśnienia 

przed tłocznią lub zbiornikiem magazynowym: w zakresie ciśnień 40÷60 barów; 

u. opróżnienie następuje poprzez skierowanie pozostałego gazu do przewodu upustowego. 

W przypadku uszkodzenia gazociągu, ale tylko w postaci niewielkiego rozszczelnienia rury, które wymaga 

całkowitego obniżenia ciśnienia, procedura opróżniania wygląda tak, jak w przypadku poprzednim, 

z pominięciem etapu e). W takim przypadku wymagane jest również obniżenie ciśnienia poprzez przewód 

upustowy (kolumnę upustową) w celu zapobieżenia sytuacji, w której małe rozszczelnienia prowadzą do 

dużych pęknięć gazociągu. 

Nie rozpatruje się kwestii opróżniania awaryjnego w przypadku całkowitego pęknięcia gazociągu, ponieważ 

czas potrzebny do zgromadzenia materiałów i załogi w celu naprawy jest dłuższy od czasu samoczynnego 

opróżnienia gazociągu przez pęknięcie. Ponadto emisja gazu poprzez przewód wentylacyjny jest znikoma 

w stosunku do emisji przez pęknięcie. 

W przypadku opróżniania kontrolowanego dostawy gazu są utrzymywane podczas gromadzenia materiałów 

oraz mobilizacji ekip technicznych. 

Dostawy gazu są wstrzymywane w okresie całkowitego opróżniania i naprawy gazociągu.  

W przypadku opróżniania awaryjnego nie jest możliwe utrzymywanie dostaw ani w czasie opróżniania, ani 

zbierania materiałów i mobilizacji ekip, ani w czasie naprawy. 

Upust gazu możliwy jest w obrębie ZZU Przydatki.  

12.1.8 Główne elementy wyznaczające poziom zagrożeń od gazociągu 

Główne elementy, które mają znaczenie dla ryzyka w fazie planowania i projektowania, są następujące: 

a. wyznaczanie trasy gazociągu; szczególnie powinno unikać się przekraczania obszarów wrażliwych. 

Pojęcie obszarów wrażliwych obejmuje tereny podmokłe, obszary ochrony przyrody, obszary ochrony wód 

podziemnych, obszary ochrony ujęć wody, obszary predysponowane do występowania ruchów masowych; 

b. gazociąg powinien omijać tereny leśne i zadrzewione; 

c. przekraczanie dróg, ulic, linii kolejowych i cieków wodnych w miejscach, które pozwalają na przyjęcie 

rozwiązań optymalnych z ekologicznego i technicznego punktu widzenia; 

d. monitoring miejsc lokalizacji projektowanych obiektów (stacji), unikanie obszarów wrażliwych opisanych 

w punkcie a) i unikanie miejsc łatwo dostępnych z głównych dróg; 
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e. sprawdzenie miejsc lokalizacji urządzeń eksploatacyjnych służących w przyszłości do utrzymywania 

gazociągu w ruchu. 

Podobnie jak w przypadku rurociągów przesyłowych cieczy palnych przy identyfikacji źródeł zagrożeń 

i analizach ryzyka poważnych awarii należy rozpatrzyć następujące czynniki: 

• założenia projektowe i obliczenia, 

• stosowanie norm i standardów, 

• systemy zapewniania jakości przy realizacji budowy, 

• rozwiązania inżynieryjne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa rurociągu w normalnej 

eksploatacji i w stanach awaryjnych. 

12.1.9 Systemy wspomagające bezpieczeństwo gazociągu wdrożone przez 

Operatora 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., jako jeden z liderów rynku europejskiego zajmujący 

się świadczeniem usług przesyłowych gazu ziemnego, dąży do osiągnięcia optymalnych oraz efektywnych 

i skutecznych rozwiązań, które zapewniają doskonalenie systemu zarządzania poprzez zachowanie 

jakości  ibezpieczeństwa pracy, poszanowanie środowiska naturalnego oraz zachowanie bezpieczeństwa 

przetwarzanych informacji. System zarządzania w GAZ-SYSTEM S.A. funkcjonował w oparciu o Zintegrowany 

System Zarządzania. 

W 2017 roku GAZ-SYSTEM zmienił podejście w odniesieniu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), 

obejmującego systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz BPH. Podjęto decyzję o odejściu od realizacji 

przeglądów zarządzania zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami. Zmieniono również zasady certyfikacji 

zgodności z normami ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego, wymagania i wytyczne stosowania 

(dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych spółki), OHSAS 18001 System Zarządzania BHP (dotyczy 

wszystkich jednostek organizacyjnych spółki) oraz ISO 9001 System Zarządzania Jakością (dotyczy Pionu 

Rynku Gazu i Pionu Eksploatacji).  

Zachowano natomiast w dotychczasowym kształcie funkcjonowanie pozostałych mechanizmów wynikających 

z ww. norm, za które odpowiedzialność merytoryczną ponoszą właściciele procesów zarządzania jakością, 

ochroną środowiska i BHP. 

Wprowadzona zmiana pozwoliła na wdrożenie autorskich rozwiązań systemowych, dostosowanych do 

szczegółowych wymagań i potrzeb spółki. Zaletą wprowadzonych zmian były poprawa przepływu informacji, 

jak również zwiększenie odpowiedzialności oraz poziomu nadzoru nad poszczególnymi obszarami 

zarządzania w obrębie spółki. Jednocześnie ograniczono liczbę procedur, a także koszty utrzymania 

systemów zarządzania. 

 

Spółka posiada certyfikację zgodności z normą w zakresie: 

• ISO/IEC 27001:2013 – „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” w zakresie: Bezpieczeństwo 

informacji w zakresie zarządzania transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie kraju zgodnie 

z Deklaracją Stosowania, wydanie 3.1 z 04/10/2018; 

• ISO 22301:2012 – „System Zarządzania Ciągłością Działania” w zakresie: Nadzór nad realizacją usług 

dla klientów w tym: 

− wydawanie warunków przyłączenia i przesyłu, 

− zawierania umów przyłączeniowych, 

− rozliczanie świadczonych usług, 

− utrzymanie, wykorzystanie, zabezpieczenie, monitoring i rozój infrastruktury. 



 

317 

Komitet Techniczny BSI Group Sp. z o.o. przyznał OGP GAZ-SYSTEM S.A. następujące certyfikaty 

potwierdzające zgodność działania Spółki z wymaganiami ww. norm: 

• certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (IS 591129), ważny do 29/10/2021, 

• certyfikat Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS 635966), ważny do 19/10/2021. 

GAZ-SYSTEM S.A. w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i ma wpływ na kształtowanie standardów 

biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych 

praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, Spółka 

opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który opisuje minimalne wymagania GAZ-SYSTEM S.A. 

wobec dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności 

społecznej i zrównoważonego rozwoju. 

12.1.10 Opis systemów zabezpieczeń oraz procedur awaryjnych związanych 

z identyfikacją oraz usuwaniem awarii 

12.1.10.1 Systemy zabezpieczeń 

Do najważniejszych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie możliwości wystąpienia awarii 

gazociągu należą: 

• zastosowanie rozwiązań zapewniających maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną, 

• ograniczenie emisji dzięki rozwiązaniom zmniejszającym wydmuchy z prac remontowych czy 

przyłączeniowych, 

• wykorzystanie materiałów wysokiej jakości, nowoczesnych aparatów i armatury, zgodnych z normami 

bezpieczeństwa oraz spełniających europejskie standardy, 

• zastosowanie skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych (nowoczesne zewnętrze i wewnętrzne powłoki 

izolacyjne, niezawodna ochrona katodowa), 

• zastosowanie w zespołach zaporowo – upustowych zdalnie sterowanych zaworów zamykających się 

automatycznie przy zbyt szybkim spadku ciśnienia gazu, 

• zastosowanie monitoringu opartego na oprogramowaniu szybko wykrywającym stany zagrożenia 

awaryjnego, uruchamiającym alarm oraz automatyczne działania zabezpieczające (instalacja będzie 

monitorowana przez operatora gazociągu oraz diagnozowana w sposób elektroniczny poprzez urządzenia 

Aparatury Kontrolno Pomiarowej – AKP, monitoring pracy, pomiary i sygnalizacja, z przekazywaniem 

stanów alarmowych w zakresie pracy całej instalacji gazowej będzie prowadzony na bieżąco, instalacja 

gazowa podlegać będzie planowanym przeglądom zgodnie z opracowanym planem przeglądów 

i monitoringu). 

W systemie łączności będzie stosowana komunikacja GSM/GPRS dla zapewnienia właściwej kontroli pracy 

gazociągu. Łączność GSM/GPRS we współpracy z urządzeniami monitorującymi umożliwi również ochronę 

obiektów ulokowanych wzdłuż gazociągu przed ingerencją osób trzecich (np. nieuprawnione otwarcie 

kontenerów z aparaturą kontrolno – pomiarową).  

Projektowany system zabezpieczeń będzie bardzo nowoczesny i umożliwi stałe monitorowanie obszarów 

trudno dostępnych. W znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo przesyłu gazu za pomocą projektowanego 

gazociągu. 

W związku z zaplanowanymi ww. sposobami ograniczania awaryjnych wypływów gazu do atmosfery, 

przewiduje się małe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii gazociągu. 

12.1.10.2 Procedury na wypadek wystąpienia awarii 

Na wypadek wystąpienia awarii GAZ – SYSTEM S.A. posiada ustanowioną i wdrożoną odpowiednią procedurę 

pn. „Procedura P.02.O.04 Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii”. Celem tej procedury jest 
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wprowadzenie oraz utrzymanie rozwiązań organizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii i ich 

ewidencjonowania oraz analizowanie ich przyczyn. 

W procedurze został szczegółowo omówiony opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii - przy 

kwalifikowaniu, usuwaniu skutków oraz dokumentowaniu awarii zaistniałych na sieci przesyłowej. W Spółce 

sporządzono także plan działania na wypadek awarii obejmujący m.in. lokalizację brygad awaryjnych, 

lokalizację urządzeń technicznych, trasy dojazdowe, plan dyżurów domowych, wykaz urządzeń technicznych 

przewidzianych do usuwania awarii (wraz z ich lokalizacją). Plan działania podlega corocznej weryfikacji. 

Zgodnie z ww. procedurą w przypadku wystąpienia awarii na sieci przesyłowej (gazociąg) niezwłocznie 

powiadamiany jest Dyspozytor Okręgowej Dyspozycji Gazu. Dyspozytor po otrzymaniu informacji 

o potencjalnym zagrożeniu, w celu dokładnego rozpoznania zagrożenia i wstępnego zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia, wysyła pracowników lokalnego Gazowego Pogotowia Technicznego (GPT), a w miejscach, gdzie 

nie funkcjonuje GPT pracowników eksploatacji pełniących dyżur lub dyżur domowy. Jeden z tych pracowników 

pełni funkcję kierującego akcją. 

Pracownik kierujący akcją: 

• ocenia na miejscu stopień zagrożenia, zasięg i oddziaływanie zdarzenia na środowisko awarii i przekazuje 

informację dyspozytorowi w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania; 

• wzywa na miejsce pracowników brygad awaryjnych (o ile jest taka potrzeba), podając jednocześnie 

informacje odnośnie potrzebnego sprzętu technicznego; 

• zabezpiecza materiały i informacje mające na celu późniejsze ustalenia przyczyn awarii. 

Prace na gazociągu są prowadzone zgodnie z ustanowioną w spółce GAZ-SYSTEM S.A. procedurą pn.: 

„P.02.O.02 Prace gazoniebezpieczne”. Przedmiotem tej procedury są zasady organizacji i wykonywania prac 

gazoniebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu 

przesyłowego gazu ziemnego Operatora. 

Dyspozytor Okręgowej Dyspozycji Gazu na podstawie zebranych informacji określa potencjalne skutki awarii 

i zgodnie ze swoim rozeznaniem powiadamia: 

• Dyrektora Oddziału, 

• użytkownika obiektu sieci przesyłowej i innych operatorów sieci przesyłowych powiązanych z siecią GAZ-

SYSTEM S.A.,  

• odpowiednie Służby Ratownictwa Ogólnego (tj. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, 

Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, Wojewódzkie Centra 

Zarządzania Kryzysowego i inne służby),  

• służby ochrony środowiska w Oddziale w sytuacji, gdy na miejscu zdarzenia będzie obecny przedstawiciel 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

• dyspozytora Centralnej Dyspozycji Gazu i ustala z nim dalszy tok postępowania, 

• służby lotnicze. 

Przy usuwaniu awarii na sieci przesyłowej dyspozytor Centralnej Dyspozycji Gazem podejmuje decyzje 

dotyczące pracy sieci, w tym w szczególności: 

• zmiany ciśnienia gazu w sieci przesyłowej, 

• wyłączenia z ruchu odcinka sieci przesyłowej, 

• wyłączenia z ruchu stacji gazowej, tłoczni, magazynu i innych obiektów oraz powiadamiania odbiorców 

przemysłowych. 
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Zgodnie z procedurą pracownik kierujący akcją usuwania awarii jest w stałym kontakcie telefonicznym lub 

radiowym z dyspozytorem ODG. Kierujący akcją powiadamia również Dyspozytora o usunięciu awarii. 

Działania naprawcze prowadzone w celu przywrócenia zarówno stanu terenu, jak i standardów jakości 

środowiska w miejscu wystąpienia awarii (wycieku gazu, wybuchu, pożaru) i związanej z nią degradacji 

powierzchni ziemi, obiektów infrastruktury, budynków itp., utraty walorów przyrodniczych, zanieczyszczenia 

gruntu metanem lub innych skutków awarii podejmowane są niezwłocznie po zlikwidowaniu przyczyny danego 

zdarzenia. Rodzaj stosowanych działań naprawczych dobierany jest każdorazowo w sposób 

zindywidualizowany, zależnie od rodzaju i skali zniszczeń bądź zanieczyszczeń. Do metod likwidacji 

zanieczyszczeń gruntów i gleb metanem oraz ograniczania skutków awarii dla środowiska gruntowego 

w miejscach niewielkich wycieków gazu Operator gazociągu stosuje m.in. oczyszczanie środowiska 

z wykorzystaniem metody przedmuchiwania gruntów czystym powietrzem w strefie zanieczyszczonej. 

W przypadku większych awarii połączonych z naruszeniem powierzchni terenu stosuje się metody polegające 

na wymianie zanieczyszczonego gruntu, bądź uzupełnieniu powstałego ubytku gruntem czystym. 

Działania naprawcze prowadzone przez Operatora gazociągu zgodne są z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954 z późn. zm.). 

Każdorazowo po usunięciu awarii podejmowane są przez Spółkę działania mające na celu ustalenie przyczyn 

awarii, poprawności działań związanych z jej usunięciem oraz określenia metod jej likwidacji (powoływana jest 

specjalna komisja). Z każdej awarii sporządzany jest pisemny protokół. 

Wszystkie opisane wyżej procedury i czynności będą stosowane w przypadku eksploatacji projektowanego 

gazociągu. 

Według danych Najwyższej Izby Kontroli Spółka GAZ-SYSTEM S.A. (marzec 2015) Spółka GAZ-SYSTEM 

S.A. prawidłowo nadzoruje system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz 

prowadzonych nowych inwestycji w tym zakresie. 

12.1.10.3 Strefy zagrożenia wybuchem  

Zgodnie z „Wytycznymi sieć przesyłowa gazu ziemnego – Strefy zagrożone wybuchem – Urządzenia, systemy 

ochronne i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Operatorze Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. PH-DY-W03”, przestrzeń zagrożona wybuchem definiowana jest jako przestrzeń, w której 

występuje gazowa atmosfera wybuchowa lub można spodziewać się jej wystąpienia w takich ilościach, że 

wymaga to specjalnych środków zapobiegawczych dotyczących konstrukcji, instalowania i stosowania 

urządzeń. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem należy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz.931 

z późn. zm.) do obowiązków Pracodawcy. Przestrzenie zagrożone wybuchem klasyfikuje się na strefy według 

częstotliwości i czasu występowania gazowej atmosfery wybuchowej, w następujący sposób: 

• strefa 0 – przestrzeń, w której gazowa atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub w długich okresach; 

wg brytyjskiej normy IGE/SR/25:2006 Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych w instalacjach gazu 

ziemnego, prawdopodobieństwo obecności gazu w tej strefie wynosi > 0,1; 

• strefa 1 – przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w 

warunkach normalnej pracy; wg ww. normy prawdopodbieństwo obecności gazu w tej strefie wynosi 0,001 

<prawdopodobieństwo ≤ 0,1; 

• strefa 2 – przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się 

gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to może pojawić się rzadko i tylko 

przez krótki czas; wg ww. normy prawdopodobieństwo obecności gazu w tej strefie wynosi ≤ 0,001. 
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W fazie projektowania przedmiotowego przedsięwzięcia (Projekt wstępny) przeanalizowano szczegółowo 

nowe, projektowane elementy i obiekty istniejącej sieci przesyłowej gazu ziemnego, ich dobór oraz 

rozmieszczenie i na tej podstawie dokonano kwalifikacji stref zagrożonych wybuchem. Sposób wyznaczania 

stref zagrożenia wybuchem, w tym na otwartej przestrzeni, został szczegółowo opisany w „Wytycznych - Strefy 

zagrożenia wybuchem. Urządzenia, systemy ochronne i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (PH-DY-W03)”. 

W obrębie włączenia projektowanego rurociągu do istniejącej infrastruktury na terenie węzła Gustorzyn oraz 

w obrębie ZZU Przydatki wyznaczono następujące strefy zagrożenia wybuchem: 

• strefa zagrożenia wybuchem 2 od wylotu rury upustowej ZZU na terenie węzła Gustorzyn oraz od wylotu 

rury upustowej na terenie ZZU Przydatki, o promieniu 219 m, występuje wyłącznie podczas 

odpowietrzania lub odgazowania instalacji pod stałym nadzorem personelu, 

• strefa zagrożenia wybuchem 2 od połączeń rozłącznych na obiektach technologicznych to strefa stała 

o promieniu 2 m wokół połączeń kołnierzowych w obrębie rurociągu.  

Zasięg strefy zagrożenia wybuchem nad wylotami rur wydmuchowych ZZU wyznaczony jest wyłącznie na 

etapie eksploatacji w zakresie odpowietrzania lub odgazowania instalacji. Prace tego rodzaju, zaliczane do 

prac gazoniebezpiecznych, mogą bć prowadzone wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanych służb. 

W ramach realizacji gazociągu DN1000 Gustorzyn – Leśniewice została zaprojektowana także śluza 

nadawczo-odbiorcza (SNO) wraz z niezbędnych orurowaniem oraz oprzyrządowaniem. Dla zespołu śluzy 

nadawczo-odbiorczej przewidywana jest możliwość odgazowania za pomocą kolumny upustowej na zespole 

zaporowym, wyposażonym w armaturę odcinającą. Zaprojektowana została kolumna upustowa stała 

o średnicy DN250 (wariant „2”) oraz DN150 (wariant „1”), wyprowadzona na wysokość 3,9 m nad poziom 

terenu zakończona zaworem kulowym upustowym DN50. 

W obrębie zespołu śluzy nadawczo-odbiorczej wyznaczono następujące strefy zagrożenia wybuchem: 

• strefa zagrożenia wybuchem 2 wokół wylotów rur wydmuchowych DN250 o promieniu 206 m, występuje 

wyłącznie podczas odpowietrzania lub odgazowania instalacji pod stałym nadzorem personelu, 

• strefa zagrożenia wybuchem 2 od połączeń kołnierzowych to strefa stała o promieniu 2 m wokół połączeń 

kołnierzowych w obrębie rurociągu.  

• strefa zagrożenia wybuchem 2 wokół wylotów rur wydmuchowych DN150 o promieniu 119 m, występuje 

wyłącznie podczas odpowietrzania lub odgazowania instalacji pod stałym nadzorem personelu, 

• strefa zagrożenia wybuchem 2 od połączeń kołnierzowych to strefa stała o promieniu 2 m wokół połączeń 

kołnierzowych w obrębie rurociągu.  

Strefy 1 zagrożenia wybuchem nie wyznaczono, ponieważ projekt zakłada: 

• prowadzenie systematycznych kontroli szczelności armatury zaporowej (wbudowana armatura powinna 

posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną), 

• wylot z kolumny wydmuchowej DN250 jest zaślepiony w czasie normalnego użytkowania, 

• wylot z kolumny wydmuchowej DN150 jest zaślepiony w czasie normalnego użytkowania. 

12.2 Potencjalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie gazociągu Gustorzyn-Wronów Etap I Gustorzyn-

Leśniewice będzie realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w znacznej odległości od 

granic państwa. Najbliżej znajduje się granica z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) – ok. 208 km. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

w każdym z analizowanych wariantów, zarówno w fazie budowy, eksploatacji, jak i ewentualnej likwidacji 

będzie ograniczać się do bezpośredniego otoczenia inwestycji. 
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Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wyklucza możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary 

położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 
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13 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII 
Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, 
OKREŚLONE W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27.04.2001R. 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169). W związku z powyższym odstąpiono od wymogu, 

o którym mowa w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), tj. porównania proponowanej techniki z najlepszymi 

dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques).  

Projektowania instalacja wymaga natomiast analizy w myśl art. 143 ustawy z dnia 27 kwietn ia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska, który mówi, iż technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób 

istotny urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

• stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

• efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii; 

• zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

• stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 

odpadów; 

• rodzaj, zasięg i wielkość emisji; 

• wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali 

przemysłowej; 

• postęp naukowo – techniczny. 

a. Stosowanie substancji o małym potencjalne zagrożeń 

Wszystkie substancje i preparaty chemiczne wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotowego gazociągu 

będą dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Pełne informacje dotyczące właściwości fizyko – chemicznych, 

pożarowych, stopnia toksyczności, właściwości ekologicznych etc. substancji stosowanych na terenie budowy 

będą znajdować się w kartach charakterystyk tych substancji dostępnych u wykonawcy prac. 

Gaz ziemny, który będzie tłoczony projektowanym gazociągiem jest generalnie nietoksyczny dla środowiska. 

Potencjalne zagrożenie dla środowiska stanowi ciśnienie (maksymalne ciśnienie robocze 8,4 MPa), z jakim 

będzie on przesyłany za pośrednictwem gazociągu. Wszystkie zagrożenia stwarzane przez omawianą 

inwestycję będą jednak skutecznie ograniczane przez zastosowane rozwiązania techniczne, zabezpieczenia 

oraz systemy bezpieczeństwa i nadzoru. Odpowiedni sposób postępowania z wykorzystywanymi na terenie 

placu budowy substancjami oraz zaprojektowane i wykonane systemy zabezpieczeń gazociągu umożliwią 

skuteczną ochronę środowiska przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych. 

b. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii 

Podczas realizacji przedsięwzięcia energia będzie wykorzystywana w sposób efektywny dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych urządzeń, maszyn oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

Proces przesyłu gazu ziemnego za pomocą projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia nie powoduje 

wytwarzania energii. Jedynym rodzajem energii, jaki będzie zużywany w związku z funkcjonowaniem 

inwestycji będzie energia elektryczna, zasilająca urządzenia aparatury kontrolnej i pomiarowej, system 

ochrony katodowej oraz inne instalacje towarzyszące usytuowane na obiektach (ZZU, układy przyłączeniowe) 
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i do oświetlenia terenu ZZU. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb kontroli pracy gazociągu i obiektów jest 

niezbędna z punktu widzenia ich poprawnej pracy i bezpieczeństwa tej części systemu przesyłowego. Energia 

ta będzie wykorzystywana w sposób efektywny i zrównoważony. 

c. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

Racjonalne zużycie wody, surowców, materiałów i paliw dotyczy wyłącznie fazy budowy gazociągu. Przyjęta 

technologia budowy gazociągu, a także względy ekonomiczne wymuszają na Inwestorze i wykonawcy 

racjonalną gospodarkę wodą, surowcami, materiałami oraz paliwem. 

d. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających 

odpadów 

Stosowana technologia wykonania gazociągu, jak również wykorzystywane do tego celu nowoczesne 

maszyny czy urządzenia, pozwolą na ograniczenie emisji odpadów do minimum. Selektywna zbiórka odpadów 

z placu budowy oraz przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom zajmującym 

się wykorzystywaniem odpadów umożliwią odzysk odpadów materiałów, substancji lub energii. 

W przypadku mas ziemnych zostaną one zagospodarowane w ramach kolejnych etapów budowy w pasie 

technicznym gazociągu. Zdjęty i odpowiednio zdeponowany humus zostanie wykorzystany do rekultywacji 

terenu. 

e. Rodzaj, zasięg i wielkość emisji 

Poszczególne rodzaje, zasięgi i wielkości emisji dla etapów realizacji i eksploatacji projektowanego gazociągu 

zostały szczegółowo omówione w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania. Będą one typowe dla 

przedsięwzięć takich jak budowa gazociągów. 

f. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali 

przemysłowej 

Budowa gazociągu metodą tradycyjną, czyli układanie pod powierzchnią terenu, jest technologią powszechnie 

stosowaną na świecie. Wykorzystywanie rur stalowych do budowy gazociągów jest również powszechną 

praktyką. Do metod ogólnie stosowanych należy także układanie gazociągu w wykopie otwartym, stosowanie 

przecisków oraz innych metod bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi, stosowanie rur ochronnych w 

miejscach kolizji z infrastrukturą.  

Przejścia gazociągów pod drogami asfaltowymi i ciekami wykonywane metodą bezwykopową w sposób 

znaczący ograniczają ingerencję w zagospodarowanie terenu oraz zmniejszają do minimum oddziaływania na 

środowisko. 

Technologia Direct Pipe łączy elementy technologii mikrotunelingu i horyzontalnych przewiertów kierunkowych 

(HDD). Urabianie gruntu odbywa się poprzez standardową głowicę mikrotunelową. Znajdująca się na 

powierzchni terenu stacja pchająca wywiera nacisk na głowicę mikrotunelową za pośrednictwem rurociągu 

stalowego. Transport urobku odbywa się za pomocą systemu płuczkowego, którego przewody umieszczone 

są wewnątrz stalowego rurociągu. Płuczka wraz z urobkiem zostaje oczyszczona w systemie separacji fazy 

stałej i wielokrotnie wykorzystana. Instalowany rurociąg stalowy jest uprzednio przygotowywany - zespawany 

w jednym kawałku po stronie maszynowej oraz opróbowany zgodnie z wymaganiami. 

Mikrotunelowanie jest wysoce zautomatyzowaną i skomputeryzowaną metodą bezwykopowej budowy 

rurociągów podziemnych, opartą na technologii jednoetapowego przecisku hydraulicznego. Metoda ta polega 

na wierceniu przy użyciu specjalnie skonstruowanej głowicy wiertniczej, tunelu o żądanej średnicy, w którym 

sukcesywnie, w miarę postępu wiercenia, umieszczane są odcinki rurociągu. Wykonanie przewiertu wymaga 

budowy komory wejściowej (startowej) oraz komory odbiorczej (końcowej, wyjściowej), gdyż przewiert 
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(mikrotunelowanie) odbywa się w linii prostej. Po zakończeniu przewiertu komory są likwidowane, a teren 

doprowadzany do stanu poprzedniego. 

Metoda bagrownicza (przejście cieków za pomocą przekopu otwartego) również jest powszechnie stosowana. 

Obecnie znajduje jednak zastosowanie w odniesieniu do mniejszych cieków rowów melioracyjnych), gdzie 

straty wywołane robotami budowlanymi będą małe. 

g. Postęp naukowo-techniczny 

Przewidziana technologia budowy i eksploatacji gazociągu prowadzona będzie zgodnie z obecnie 

obowiązującymi w Polsce aktami prawymi, Polskimi Normami oraz wymaganiami, wytycznymi i procedurami 

stosowanymi przez Inwestora. Obowiązujące polskie prawodawstwo jest w przedmiotowym zakresie 

dostosowane do regulacji międzynarodowych, a w szczególności do przepisów i wymogów Unii Europejskiej.  

Postęp naukowo – techniczny w przypadku budowy omawianego gazociągu odzwierciedla się przede 

wszystkim w zastosowaniu urządzeń do technologii bezwykopowych (zamiast tradycyjnej metody 

bagrowniczej), w konstrukcji wykorzystywanych rur stalowych pokrytych zewnętrznymi, fabrycznymi 

powłokami izolacyjnymi odpowiedniej klasy, w wykonywaniu połączeń spawanych, kontroli jakości połączeń 

spawanych (badania nieniszczące – radiograficzne/ultradźwiękowe lub badania penetracyjne, czy 

magnetyczno – proszkowe) oraz stosowaniu zaawansowanych technicznie urządzeń tworzących ochronę 

katodową gazociągu, czy służących do sterowania i kontroli jego pracy. 

14 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, 
OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU 

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 

z późn. zm.), jeśli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z 

analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 

obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy 

komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej oraz instalacji 

radiokomunikacyjnej,  radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz w raporcie oddziaływania na środowisko oddziaływanie gazociągu 

i obiektów towarzyszących będzie niewielkie i krótkotrwałe, ograniczone głównie do etapu realizacji 

i ewentualnej likwidacji i nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. 

Ograniczenia w przypadku planowanej inwestycji w zakresie przeznaczenia terenu związane są przede 

wszystkim z ograniczeniami technicznymi, wynikającymi z przepisów dotyczących projektowania, budowy 

i eksploatacji gazociągów: 

• w części liniowej gazociągu ograniczenia w użytkowaniu związane są z wyznaczoną strefą kontrolowaną 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) - 

12m (po 6 m na stronę od osi gazociągu); 

• w odniesieniu do obiektów naziemnych, tj. zespołów zaporowo-upustowych i układu włączeniowego. 

Strefy zagrożone wybuchem 

Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem należy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 

lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
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z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 138, poz. 931) do obowiązków 

Pracodawcy. Dzieli on przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie 

prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako: 

1. strefa 0 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji 

palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy; 

2. strefa 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji 

palnych w postaci gazów, par mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania; 

3. strefa 2 - przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji 

palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku 

wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres. 

Przy ocenie prawdopodobieństwa występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej należy odnieść się do 

definicji stref zagrożenia wybuchem, które podają ogólnie, jak często i w jakich sytuacjach dana strefa się 

tworzy. 

Strefę zagrożenia wybuchem o promieniu ok. 219 m wyznaczono od kolumny upustowej na węźle Gustorzyn 

oraz na ZZU Przydatki. Ponadto w obrębie zespołu śluzy nadawczo-odbiorczej wyznaczono strefę zagrożenia 

wybuchem o promieniu 206 m wokół wylotów rur wydmuchowych DN250 oraz strefę zagrożenia wybuchem 

o promieniu 119 m wokół wylotów rur wydmuchowych DN150.  

Według przepisów szczegółowych ww. strefy klasyfikowane są jako „strefa 2” w przestrzeni której w warunkach 

normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej a jeśli się pojawi (tylko 

i wyłączenie w sposób kontrolowany i zawsze przez służby eksploatacyjne gazociągu) to rzadko i przez krótki 

okres. Pozostałe strefy (od połączeń kołnierzowych) mieszczą się w granicach ogrodzenia obiektów. 
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15 OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ OBEJMUJĄCY 
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I 
DŁUGOTERMINOWE STAŁE I CHWILOWE 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Analiza oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, 

przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wskazała, iż oddziaływanie projektowanej inwestycji na 

środowisko występować będzie zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego skalę oraz zakres prac wpływ inwestycji będzie się zaznaczał 

głównie w fazie jej realizacji (oddziaływanie na faunę i florę, ingerencja w środowisko gruntowo-wodne, emisja 

hałasu oraz substancji zanieczyszczających do powietrza - praca maszyn budowlanych, spawanie, nakładanie 

powłok ochronnych itp.).  

W okresie prac wykonawczych będą dominowały oddziaływania bezpośrednie, głównie o krótkotrwałym 

charakterze. W przypadku eksploatacji, mając na uwadze przewidywany czas eksploatacji wynoszący około 

kilkudziesięciu lat, można mówić o oddziaływaniach długoterminowych i trwałych, niepowodujących jednak 

przekroczeń dopuszczalnych norm poza terenem inwestycji.  

Poniżej rozpatrzono w zgeneralizowany sposób potencjalne uciążliwości w odniesieniu do: 

• realizacji i istnienia przedsięwzięcia, 

• wykorzystywania zasobów środowiska, 

• emisji. 

15.1 Oddziaływania wynikające z realizacji i istnienia przedsięwzięcia 

Jak przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach realizacja przedsięwzięcia pociągnie za sobą szereg 

oddziaływań zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i ludzi i dobra materialne. Będą to oddziaływania 

bezpośrednio wpływające na zasoby środowska, jednak chwilowe, krótkotrwałe i odwracalne. 

W trakcie budowy wystąpi wzmożony hałas, znikoma emisja substancji zanieczyszczających do powietrza 

oraz oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne i przyrody ożywionej. Powyższe uciążliwości będą miały 

charakter przemijający, nie generujący zasadniczych zmian stanu środowiska oraz nie ograniczający 

funkcjonowania poszczególnych jego komponentów. Oddziaływania bezpośrednie sprowadzać się będą do 

usunięcia części zadrzewień i zakrzewień oraz zbiorowisk roślinnych, jak również do przeniesienia, 

zinwentaryzowanych w ramach nadzoru przyrodniczego, gatunków zwierząt we wcześniej wytypowane 

miejsca (dotyczy to w szczególności herpetofauny). W przypadku usunięcia części roślinności należy je uznać 

za trwałe, w przypadku gatunków zwierząt (głównie płazów) za krótkookresowe, ze względu na ewentualne 

znalezienie im w najbliższym otoczeniu zastępczych siedlisk, miejsc żerowania w sąsiedztwie inwestycji. W 

celu ograniczenia ubytku siedlisk przyrodniczych projektuje się zawężenie pasa montażowego o szerokości 

38 m przy przejściu przez zidentyfikowane obszary o wysokich walorach przyrodniczych do szerokości 30 m. 

Zanieczyszczenia powietrza powstające podczas fazy realizacji będą emitowane na małej wysokości, co 

ograniczy możliwość ich dyspersji i transportu na dalsze odległości. Właściwa gospodarka wodno-ściekowa 

oraz gospodarka odpadami zapewnią odpowiednią ochronę środowiska gruntowo-wodnego i glebowego.  

Największe uciążliwości mogą wystąpić w przypadku emisji hałasu. Do ich ograniczenia przyczyni się właściwa 

organizacja prac budowlanych. Należy nadmienić, że wpływ hałasu na mieszkańców okolicznej zabudowy 

mieszkaniowej na etapie budowy będzie przemijający wraz z zakończeniem robót. Ze względu na rodzaj 

oddziaływań oraz przejściowy charakter prac realizacja inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie 

okolicznych mieszkańców. 
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Nieodwracalne skutki realizacja inwestycji spowoduje jedynie w obrębie kolidujących z trasą gazociągu 

stanowisk archeologicznych. Wszelkie badania poprzedzające jego realizację, prowadzone pod nadzorem 

konserwatorskim pozwolą jednak na właściwą ochronę wartości kulturowych tych miejsc oraz na 

zabezpieczenie ewentualnych znalezisk. 

Do najistotniejszych oddziaływań pośrednich zaliczyć należy oddziaływanie związane z prowadzeniem prac 

odwodnieniowych podczas budowy gazociągu w kontekście wpływu tych prac na gatunki płazów i ich siedliska 

występujące w rejonie trasy gazociągu. Planowane prace związane z obniżeniem położenia zwierciadła wody 

podziemnej będą trwały średnio ok. 1 tygodnia na odcinek 100 metrowy gazociągu (w tym ok. 3-4 dni będą 

trwały roboty związane z ułożeniem odcinka gazociągu). Po tym okresie czasu odwodnienie zostanie 

wyłączone i nastąpi powrót zwierciadła wody podziemnej do położenia sprzed rozpoczęcia prac (odbywa się 

to zwykle w ciągu kilku godzin). Szacunkowo zasięgi leja depresji kształtować się będą w większości do ok. 

60 m a maksymalnie nie przekroczą 100 m. Mając na uwadze bardzo krótki czas trwania prac 

odwodnieniowych, małe zasięgi leja depresji oraz bardzo szybki powrót zwierciadła wody do stanu sprzed 

rozpoczęcia prac odwodnieniowych należy stwierdzić, iż realizacja gazociągu nie spowoduje zmian lokalnych 

stosunków wodnych. 

Za pośrednie oddziaływania mogą być uznane zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, powstałe na 

skutek awarii wykorzystywanego sprzętu. Oddziaływania te dzięki zastosowaniu zapobiegawczych środków 

organizacyjnych i materiałowych (magazynowanie sorbentów i innych środków) będą miały charakter 

chwilowy. 

Do najważniejszych wtórnych oddziaływań projektowanego gazociągu zaliczyć należy wpływ inwestycji na 

istniejącą sieć drenarską i system melioracyjny. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała lokalnej 

przebudowy istniejącego systemu drenarskiego. Przebudowa systemów w żadnym stopniu nie wpłynie 

negatywnie na stan stosunków wodnych w rejonie inwestycji, co zagwarantuje ich odbudowa.  

Oddziaływanie trwałe, na etapie funkcjonowania gazociągu będzie polegało na ustanowieniu wokół 

gazociągu strefy kontrolowanej, w której zgodnie z obowiązującą literą prawa występują ograniczenia. Zgodnie 

z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013  poz. 640), dla projektowanego 

gazociągu DN1000 zostanie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 12,0 m (po 6,0m od osi gazociągu) 

wprowadzająca pewne stałe ograniczenia. 

Na terenach leśnych dla potrzeb budowy gazociągu przewiduje się pas terenu (pas montażowy) o szerokości 

nie większej niż 30 m. W pasie o takiej szerokości konieczna jest wycinka lasu. Po zakończeniu budowy bez 

ponownego, trwałego zalesienia pozostanie pas o szerokości jedynie 4 m. 

Na gruntach rolnych (otwartych) dla potrzeb budowy gazociągu zostanie zajęty pas terenu (pas montażowy) 

niezbędny do prowadzenia budowy o szerokości około 38 m. Po zakończeniu prac teren będzie uporządkowany 

i przywrócony do użytkowania sprzed inwestycji. Na etapie eksploatacji nie wprowadza się ograniczeń 

w rolniczym użytkowaniu terenu rolnego w pasie montażowym. 

Trwałe zajęcie terenu - zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu występować będzie również 

w odniesieniu do zespołów zaporowo upustowych, śluz nadawczo – odbiorczych oraz dróg dojazdowych do 

tych obiektów. Powierzchnia zajęta przez ZZU wynosić będzie łącznie z drogą dojazdową ok. 1650 m2, w tym 

droga dojazdowa o długości ok. 220 m. Na skutek ww. działań nastąpi trwała, lecz niewielka zmiana w 

lokalnym krajobrazie. Nowopowstałe obiekty z uwagi na ich rozmiary nie będą powodowały zwiększonego 

zaburzenia krajobrazu.  

Przy bezawaryjnym funkcjonowaniu inwestycji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się do 

oddziaływań chwilowych: 
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• emisji odpadu - głównie z czynności związanych z obsługą techniczną (w tym głównie z operacjami 

technologicznymi – badaniem i czyszczeniem rurociągu), bieżącą obsługą i konserwacją odsłoniętych 

fragmentów rurociągu, zaworów i innych urządzeń, pracami porządkowymi; 

• incydentalnych emisji gazu do powietrza oraz emisji hałasu, które będą miały miejsce w sytuacjach 

awaryjnych. 

Na terenie węzła Gustorzyn, zlokalizowane będą ciągi wyposażone w zawory regulacyjne dwukierunkowe na 

kierunek Leśniewice oraz Mogilno, służące do regulacji przepływu oraz ciśnienia gazu. Emitowany przez 

urządzenia hałas będzie się kształtował na poziomie 61 dB w odległości 1 m od urządzenia. Będzie to hałas 

ciągły, o stosunkowo niewielkiej dynamice zmian poziomu w funkcji czasu.  

W 2018 roku w okolicy węzła Gustorzyn zostały wykonane pomiary hałasu. Zgodnie z informacjami zawartymi 

w Sprawozdaniu z pomiarów hałasu przemysłowego w żadnym z punktów, w których wykonano pomiar hałasu 

nie wystąpiły przekroczenia dopuszalnego poziomu hałasu (dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia wynosi 

55 dB, a dla pory nocy 45 dB). Poniżej przedstawiono rysunek ze Sprawozdania pokazujący miejsca 

pomiarów. Najwyższy poziom hałasu wystąpił w punktach P4 i P6 i wyniósł odpowiednio 43,1 dB i 43,9 dB  

w porze dnia, natomiast dla pory nocy poziomy hałasu w tych punktach wynosiły 40,7 dB (punkt P4) i 41,1 dB 

(punkt P6). Poziomu hałasu emitowanego wskutek pracy urządzeń regulujących na węźle Gustorzyn nie 

przekroczy granic terenu zajętego przez węzeł Gustorzyn. Odległość najbliższych obiektów, nienależących do 

Inwestora wyklucza możliwość kumulowania się innych oddziaływań (np. hałas komunikacyjny) o podobnym 

charakterze. 

Nie przewiduje się istotnych oddziaływań skumulowanych również podczas funkcjonowania gazociągu. 

Niemniej jednak, z uwagi na sąsiedztwo terenów zainwestowanych na fragmentach przebiegu, mogą pojawić 

się oddziaływania o podobnym charakterze, nie przekraczające dopuszczalnych standardów środowiska. 
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Tabela 15.1 Rodzaje kumulacji oddziaływań w środowisku w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia 

Rodzaj oddziaływania Uwagi 

Oddziaływanie skumulowane 
ze względu na emisje 
zanieczyszczeń do powietrza i 
emisję hałasu  

Podczas budowy oddziaływania skumulowane, które potencjalnie mogą wystąpić, mogą być związane z bliskim sąsiedztwem okolicznych 

ciągów komunikacyjnych, bądź jednoczesnością prac budowlanych. Ze względu na podobną specyfikę i charakter emisji (spalanie paliw) 

oddziaływania mogą się kumulować. Z uwagi na oddalenie prac na przeważającej części trasy gazociągu od dróg o większym natężeniu ruchu, 

skala tego efektu nie będzie duża. Przeprowadzone symulacje pokazały, że podwyższone wartości częstości przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych dwutlenku azotu (najbardziej uciążliwy parametr) sięgać będą jedynie ok. 30m w przypadku wykopów otwartych i ok. 50 m w 

przypadku metody bezwykopowej. 

W przypadku powyższych kumulacji zachodzić będzie również możliwość nakładania się hałasu, emitowanego przez ww. prace i ruch pojazdów. 

W rejonie najbliższej zabudowy emisja hałasu będzie się kształtowała w najmniej sprzyjających warunkach na poziomie ok. 65 dB, przy czym 

poziom ten zależeć będzie od wielu czynników np. od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Oddziaływania te będą miały charakter całkowicie 

chwilowy i całkowicie odwracalny.  

W czasie realizacji projektowanego gazociągu nie są planowane żadne istotne prace modernizacyjne związane z przebudową lub modernizacją 

infrastruktury kolejowej występującej w kolizji z planowaną inwestycją. 

Gazociąg DN1000 relacji Gustorzyn – Leśniewice zostanie zaprojektowany oraz wykonany z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zagadnienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa gazociągu zostały 

szczegółowo omówione w rozdziale 12.1. niniejszego opracowania. Na podstawie uzyskanych informacji wynika, że ryzyko wystąpienia awarii 

gazociągu jest bardzo niskie. Kwestie dotyczące przewozu substancji niebezpiecznych za pomocą transportu drogowego regulują przepisy ADR 

oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1367). Obowiązujące wymagania prawne 

nakładają na podmioty zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych szereg obowiązków zmniejszających w efekcie ryzyko uwolnienia 

przewożonych substancji.  Z uwagi na obowiązujące normy bezpieczeństwa w zakresie transportu substancji niebezpiecznych (tj. przesyłu gazu 

ziemnego gazociągami i transportu samochodowego) oraz małe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii gazociągu nie przewiduje się  

wystąpienia skumulowanej sytuacji awaryjnej. 

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji występować będzie małoskalowe kumulowanie się hałasu przemysłowego emitowanego z 

terenu węzła Gustorzyn (praca układu redukcyjnego) oraz hałasu komunikacyjnego powstającego wskutek ruchu pojazdów po drodze 

zlokalizowanej przy węźle. Biorąc pod uwagę oszacowany zasięg hałasu nie przewiduje się, aby występująca kumulacja ww. oddziaływań w 

jakimkolwiek stopniu wpłynęła na pogorszenie się stanu higieny akustycznej okolicznych terenów (w tym także chronionej zabudowy 

mieszkaniowej, występującej w odległości ok. 180 m od układu redukcyjnego). 

W trakcie funkcjonowania występować będą oddziaływania chwilowe, związane z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

metanem (mogą wystąpić tylko kontrolowane upusty tylko w sytuacjach awaryjnych). Planowany gazociąg DN1000 o ciśnieniu 8,4 MPa zostanie 
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Rodzaj oddziaływania Uwagi 

poprowadzony w znacznej części w pobliżu istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia. Ponadto będzie przebiegał w kolizji z istniejącymi 

gazociągami o różnych średnicach. Ewentualne kumulowanie się oddziaływań (hałas, emisja do powietrza) może następować w wyniku 

jednoczesnego kontrolowanego upustu gazu, mającego miejsce w sytuacjach awaryjnych i zachodzącego z blisko położonych w stosunku do 

siebie ZZU obsługujących różne gazociągi. W omawianym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest znikome. 

Z chwilową emisją gazu oraz hałasu do środowiska będą związane sporadycznie wykonywane czynności eksploatacyjne jak tłokowanie 

gazociągu (upusty gazu z komór nadawczych oraz odbiorczych śluz).  

Oddziaływania skumulowane na etapie eksploatacji wystąpią na terenie węzła Gustorzyn w wyniku podłączenia gazociągu do układu 

włączeniowego, którego elementami generującymi dodatkowy hałas będzie układ regulacyjny. Obecnie działanie węzła Gustorzyn nie powoduje 

przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu na pobliskich terenach podlegających ochronie akustycznej. Przeprowadzone w 

niniejszym opracowaniu analizy emisji hałasu wykazały, że budowa włączenia wchodzącego w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

spowoduje przekroczenia standardów środowiska określonych w obowiązujących przepisach. W ujęciu skumulowanym (węzeł oraz układ 

włączeniowy) nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu.  

W roku 2021 przy węźle Gustorzyn ma zostać wybudowana tłocznia gazu. Projekt wstępny pn. „Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn” przewiduje, 

że istotnymi źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji rozbudowanego węzła Gustorzyn o tłocznie będą: agregaty sprężarkowe wraz z 

kominem, chłodnice gazu procesowego, chodnice oleju, czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz orurowanie i pola zaworowe. W Projekcie wstępnym 

planowanej tłoczni przeprowadzono analizę hałasu. W wyniku analizy określono rozwiązania, które nie będą powodować przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach przyległych chronionych akustycznie. Jeżeli jedno z takich rozwiązań zostanie zatwierdzone do 

realizacji to włącznie rurociągu relacji Gustorzyn – Wronów (Etap I Gustorzyn – Leśniewice) do węzła Gustorzyn nie będzie powodować 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. 

Odległość najbliższych obiektów, nienależących do Inwestora wyklucza możliwość kumulowania się innych oddziaływań (np. hałas 

komunikacyjny) o podobnym charakterze. 

Oddziaływanie skumulowane 
na krajobraz  

W trakcie realizacji kumulowanie się oddziaływań związane może być z ograniczonym czasowo i przestrzennie tymczasowym składowaniem 

materiałów budowlanych, spryzmowaniem wydobytych gruntów z wykopów, obecnością maszyn i urządzeń z różnych inwestycji. Zatem 

z pojawieniem się w krajobrazie nowych elementów, wyraźnie zaznaczających się w krajobrazie, zwłaszcza na obszarach otwartych. 

Krótkotrwała ich obecność nie będzie powodować trwałych zmian w krajobrazie, co jest szczególnie istotne w przypadku prac prowadzonych 

w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina Skrwy Lewej. Po zakończeniu prac budowlanych na realizowanych równolegle projektach, 

ukształtowanie powierzchni powróci do stanu wyjściowego.  

Na etapie eksploatacji efekt kumulacji będzie się wiązał z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie. Gazociąg będzie ukryty pod 

powierzchnią terenu, miejscami pod dnem rzek. Elementy, jakie pozostaną na powierzchni to niewielkich rozmiarów zespoły zaporowo-
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Rodzaj oddziaływania Uwagi 

upustowe, śluzy nadawczo-odbiorcze tłoków oraz słupki oznaczeniowe trasy. Skala obiektów sprawia, iż nie będą one w sposób zauważalny 

zaburzać walorów krajobrazowych współistniejąc zarówną z zabudową kubaturową, jak i infrastrukturalną. Wobec czego nie przewiduje się 

oddziaływań skumulowanych negatywnie oddziałujących na walory krajobrazowe. 

Oddziaływanie skumulowane 
na warunki-gruntowo wodne 

Do istotnych oddziaływań bezpośrednich zaliczyć należy oddziaływanie związane z prowadzeniem prac odwodnieniowych podczas układania 

gazociągu. Przyjęta technologia wykonania wykopu nie spowoduje trwałych zmian lokalnych stosunków wodnych poza granicami inwestycji, 

więc nie będzie kumulować się z innymi ewentualnymi pracami prowadzonymi w sąsiedztwie. 

Na etapie eksploatacji, z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych 

Oddziaływanie skumulowane 
pod względem 
zagospodarowania okolicznych 
terenów 

Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia przebiega w zdecydowanej większości przez tereny użytkowane rolniczo, na niewielkich 

stosunkowo odcinkach przez lasy lub w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich w 

stosunku do omawianej inwestycji praktycznie wyklucza powstanie skumulowanych oddziaływań. 

Efekt kumulowania się zarówno uciążliwości akustycznych, jak i związanych z emisją substancji do powietrza, może wystąpić jedynie w trakcie 

prac wykonawczych, w rejonie zbliżeń do terenów budowy innych obiektów, przede wszystkim kubaturowych. Ze względu na podobną specyfikę 

prac, a więc i charakter emisji (praca maszyn budowlanych, wykopy) oddziaływania placów budów mogą się kumulować. Kumulacja ta będzie 

jednak ściśle lokalna oraz krótkotrwała. 
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Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do pozostałych 

komponentów środowiska. Zidentyfikowane oddziaływania pośrednie będą się kumulować z oddziaływaniami 

o takim samym charakterze generowanymi przez inne obiekty, m. in. znajdujące się w sąsiedztwie. Kumulacja 

tych oddziaływań będzie zachodzić poza terenem planowanego przedsięwzięcia i dotyczyć będzie głównie 

odprowadzanych ścieków oraz przekazywanych odpadów na etapie budowy. Oddziaływania te nie będą 

jednak stanowić istotnych uciążliwości. 

15.2 Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów 
środowiska 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wymagała będzie: 

• ingerencji w środowisko gruntowo-wodne podczas prac realizacyjnych (przemieszczanie mas ziemnych, 

w tym warstwy humusu podczas realizacji wykopów), 

• poboru wód powierzchniowych koniecznych do przeprowadzenia prób ciśnieniowych gazociągu oraz dla 

celów płuczki przy wykonywaniu przewiertów, 

• lokalnego i krótkotrwałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej (na wybranych odcinkach). 

Będą to nie tyle oddziaływania wynikające z wykorzystywania środowiska, ale bezpośrednio wpływające 

czasowo na jego zasoby. 

Przemieszane masy ziemne zagospodarowane zostaną na terenie - posłużą do zasypania rurociągu 

i ewentualnych mikroniwelacji w pasie montażowym. Również planowane odwodnienia nie będą powodowały 

istotnych zmian w środowisku. Odpompowywane wody z wykopów oraz pobrane wody powierzchniowe po 

zakończeniu prób zostaną odprowadzone do środowiska w miejscu poboru, a zwierciadło powróci do stanu 

sprzed inwestycji. Zrzut wód z prób będzie uzgadniany z zarządcami cieków wodnych i odbywać się będzie 

na warunkach, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Eksploatacja gazociągu nie wymaga korzystania z zasobów środowiska, za wyjątkiem energii elektrycznej dla 

potrzeb kontroli pracy gazociągu i obiektów. Energia ta będzie wykorzystywana w sposób efektywny. 

15.3 Oddziaływania związane z emisją 

Oddziaływanie powodowane emisją zanieczyszczeń do środowiska występować będzie głównie w trakcie 

budowy gazociągu i związane będzie m.in. z: 

• emisją znacznych ilości mas ziemnych, 

• emisją zanieczyszczeń do powietrza, 

• emisją hałasu, 

• powstawaniem odpadów, 

• lokalnym i krótkotrwałym obniżeniem zwierciadła wody gruntowej (na wybranych odcinkach), 

• poborem wody dla celów próby ciśnieniowej. 

• poborem wody dla celów przygotowania płuczki przy wykonywaniu przewiertów. 

Wszystkie ww. uciążliwości będą miały charakter lokalny i przemijający, nie powodujący ograniczeń dla osób 

trzecich, nie powodujący również zbędnych uciążliwości np. akustycznych. 

Charakterystyka poszczególnych oddziaływań została szczegółowo przedstawiona w powyższych 

rozdziałach raportu. 
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16 INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ Z INNYMI 
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI PLANOWANYMI, REALIZOWANYMI 
I ZREALIZOWANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA TERENIE, 
NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ NA OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, LUB KTÓRYCH 
ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – 
W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ 
PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Oddziaływania skumulowane, wiążą się z efektem wzajemnego wpływu na siebie kilku elementów środowiska 

lub źródeł antropogenicznych. Otaczające nas środowisko stanowi silnie rozgałęziony system z wieloma 

powiązaniami, oddziaływaniami wzajemnymi i sprzężeniami zwrotnymi. Do oddziaływań skumulowanych 

zaliczane są proste sumy oddziaływań tego samego rodzaju, tylko pochodzące z różnych źródeł. 

Planowane przedsięwzięcie, które jest przedmiotem niniejszej dokumentacji - gazociąg wysokiego ciśnienia 

relacji Gustorzyn – Leśniewice - jest I etapem większego zamierzenia budowlanego, tj. budowy gazociągu 

wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Wronów. Gazociąg ten ma pozwolić na przesyłanie zwiększonych 

ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich 

regionów kraju. Gazociąg ten będzie powiązany z istniejącą i planowaną siecią gazową na terenie Polski, 

którego operatorem jest OGP Gaz-System S.A. 

Planowane przedsięwzięcie powiązane będzie funkcjonalnie z węzłem Gustorzyn. W rejonie węzła, po 

wschodniej stronie drogi dojazdowej do węzła planowana jest także budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn (TGG). 

W zakres przedsięwzięcia TGG wchodzi budowa obiektów kubaturowych i technologicznych, oraz 

towarzysząca infrastruktura, tj. ogrodzenie, dojazdy i drogi wewnętrzne, a także place technologiczne 

i żwirowe. Zgodnie z założeniami Inwestora budowę tłoczni przewiduje się w roku 2021, a więc faza budowy 

tłoczni i analizowanego w niniejszym raporcie gazociągu i zespołu włączeniowego do węzła Gustorzyn nie 

będzie się odbywała w tym samym czasie (przedsięwzięcie analizowane w raporcie przewiduje się do realizacji 

w latach 2022-2023). Skumulowane oddziaływania wystąpią zatem na etapie budowy i eksploatacji 

analizowanego w raporcie gazociągu z oddziaływaniem etapu eksploatacji tłoczni. W Projekcie wstępnym pn. 

„Budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn” przeprowadzono analizę hałasu obejmującą dwa warianty technologiczne 

dla planowanej lokalizacji tłoczni. W wyniku analizy określono rozwiązania, które nie będą powodować 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach przyległych chronionych akustycznie. Jeżeli jedno 

z takich rozwiązań zostanie zatwierdzone do realizacji to włącznie rurociągu relacji Gustorzyn – Wronów (Etap 

I Gustorzyn – Leśniewice) do węzła Gustorzyn nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną. 

W chwili obecnej nie można wykluczyć, że realizacja analizowanego w niniejszym raporcie odcinka gazociągu 

– Etap I Gustorzyn – Leśniewice, będzie się czasowo pokrywała z realizacją sąsiedniego odcinka gazociągu, 

tj. Etapu II Leśniewice – Rawa Mazowiecka, na który to odcinek planuje się uzyskać także decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku prowadzenia prac w tym samym czasie może wystąpić 

oddziaływanie skumulowane. W związku z taką samą specyfiką prac, a więc i taki sam charakter emisji (praca 

maszyn budowlanych, wykopy) oddziaływania placów budów mogą się kumulować. Kumulacja ta będzie 

jednak ściśle lokalna oraz krótkotrwała. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulacji oddziaływań obu 

odcinków gazociągu. Odległość pomiędzy ZZU Przydatki a ZZU Leśniewice (ZZU na sąsiednim odcinku 

gazociągu) ok. 28 km wyklucza kumulację oddziaływań hałasu i emisji do powietrza w przypadku 

jednoczesnego kontrolowanego upustu gazu, mającego miejsce w sytuacjach awaryjnych. 
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W rejonie analizowanego gazociągu, tj. od ok. km 6,1 do ok. km 22,7, przewiduje się realizację infrastuktury 

przesyłowej, tj. rurociągów wody i solanki/półsolanki przewidzianych do realizacji przy budowie otworowej 

kopalni soli na terenie złoża soli Lubień. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inwestora tego 

przedsięwzięcia (PKN Orlen S.A. z/s w Płocku) planowana budowa będzie realizowna po budowie 

analizowanego w niniejszym raporcie gazociągu (po roku 2023), a więc nie przewiduje się kumulacji 

oddziaływań na etapie budowy tych dwóch przedsięwzięć. Na etapie eksploatacji gazociągu (zakładając jego 

oddziaływanie) i ewentualnej budowy rurociągów wody i solanki/półsolanki nie przewiduje się oddziaływania 

skumulowanego. 

Podczas budowy oddziaływania skumulowane, które potencjalnie mogą wystąpić, mogą być związane 

z bliskim sąsiedztwem autostrady A1 a także z innymi okolicznymi ciągami komunikacyjnymi o dużym 

natężeniu ruchu, bądź jednoczesnością prac budowlanych. Ze względu na podobną specyfikę i charakter 

emisji (spalanie paliw) oddziaływania mogą się kumulować. Z uwagi na oddalenie prac na przeważającej 

części trasy gazociągu od dróg o większym natężeniu ruchu, skala tego efektu nie będzie duża. 

Przeprowadzone symulacje pokazały, że podwyższone wartości częstości przekroczeń stężeń 

jednogodzinnych dwutlenku azotu (najbardziej uciążliwy parametr) sięgać będą jedynie ok. 30m w przypadku 

wykopów otwartych i ok. 50 m w przypadku metody bezwykopowej. 

W przypadku powyższych kumulacji zachodzić będzie również możliwość nakładania się hałasu, emitowanego 

przez ww. prace i ruch pojazdów. W rejonie najbliższej zabudowy emisja hałasu związana z budowa gazociągu 

będzie się kształtowała w najmniej sprzyjających warunkach na poziomie ok. 65 dB, przy czym poziom ten 

zależeć będzie od wielu czynników np. od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Oddziaływania te będą 

miały charakter całkowicie chwilowy i całkowicie odwracalny. 

Kumulacja oddziaływań może także wystąpić w przypadku wykonywania prób wytrzymałości i szczelności 

planowanego gazociągu, tj. przy poborze wód z istniejącej sieci (hydrantu) w km ok. 7,8 oraz przy zrzucie 

wody z gazociągu do rzeki Skrwa Lewa. Kumulacja ta będzie jednak krótkotrwała. Pobór i odprowadzenie wód 

będzie uzgadniany z zarządcami rzek i sieci i odbywać się będzie na warunkach określonych w stosownych 

pozwoleniach wodnoprawnych i umowach. 

Do istotnych oddziaływań bezpośrednich zaliczyć należy oddziaływanie związane z prowadzeniem prac 

odwodnieniowych podczas układania gazociągu. Przyjęta technologia wykonania wykopu nie spowoduje 

trwałych zmian lokalnych stosunków wodnych poza granicami inwestycji. Dla ograniczenia zmian 

w stosunkach wodnych przewidziano odwodnienia budowlane z zastosowaniem ścianek szczelnych. Wobec 

powyższego należy stwierdzić, że prowadzenie prac odwodnieniowych nie będzie kumulować się z innymi 

ewentualnymi pracami prowadzonymi w sąsiedztwie. 

W fazie eksploatacji planowanego gazociągu występować będą oddziaływania chwilowe, związane z emisją 

hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego metanem (mogą wystąpić tylko kontrolowane upusty 

tylko w sytuacjach awaryjnych). Planowany gazociąg zostanie poprowadzony w znacznej części w pobliżu 

istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia. Ponadto będzie przebiegał w kolizji z istniejącymi gazociągami 

o różnych średnicach. Ewentualne kumulowanie się oddziaływań (hałas, emisja do powietrza) może 

następować w wyniku jednoczesnego kontrolowanego upustu gazu, mającego miejsce w sytuacjach 

awaryjnych i zachodzącego z blisko położonych w stosunku do siebie ZZU obsługujących różne gazociągi. 

W omawianym przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest znikome. 

Oddziaływania skumulowane na etapie eksploatacji wystąpią na terenie węzła Gustorzyn w wyniku 

podłączenia gazociągu do układu włączeniowego, którego elementami generującymi dodatkowy hałas będzie 

układ regulacyjny. Obecnie działanie węzła Gustorzyn nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości 

poziomu hałasu na pobliskich terenach podlegających ochronie akustycznej. Przeprowadzone w niniejszym 

opracowaniu analizy emisji hałasu wykazały, że budowa włączenia wchodzącego w zakres przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów środowiska określonych w obowiązujących 
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przepisach. W ujęciu skumulowanym (węzeł oraz układ włączeniowy) nie zostaną przekroczone dopuszczalne 

poziomy hałasu. Odległość najbliższych obiektów, nienależących do Inwestora wyklucza możliwość 

kumulowania się innych oddziaływań (np. hałas komunikacyjny) o podobnym charakterze. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ewentualne kumulowanie się oddziaływań pochodzących 

od planowanego gazociągu oraz od istniejących i planowanych w tym rejonie przedsięwzięć, nie będzie 

powodować istotnego pogorszenia jakości środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

17 PROPOZYCJE MONITORINGU ŚRODOWISKA  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia ze względu na charakter inwestycji, rodzaj oddziaływań oraz 

przebieg gazociągu poprzez obszary chronione przyrodniczo, obszary o wysokich walorach kulturowych, 

tereny chronione akustycznie i inne, wymagać będzie prowadzenia działań mających na celu monitorowanie 

zarówno prawidłowości wykonywania prac i robót, zgodności z wymaganiami technicznymi, zapisami decyzji, 

norm i przepisów, jak również skutków ewentualnego wpływu prac na szeroko pojęte środowisko (zasoby 

przyrodnicze, ludzi, dobra kultury, dobra materialne itd.). 

Jak wynika z analizy przedstawionej w niniejszym opracowaniu działania te powinny być prowadzone 

w szczególności na etapie największej uciążliwości inwestycji, tj. w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z obiektami towarzyszącymi nie stanowi instalacji 

wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169). W związku z tym jego eksploatacja nie jest objęta 

wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz prowadzenia stałego monitoringu środowiska. 

17.1 Nadzór przyrodniczy 

Prowadzenie prac budowlanych w tak dużej skali nieuchronnie prowadzi do pewnych przekształceń 

w środowisku naturalnym. Niemniej możliwe jest prowadzenie prac w taki sposób aby stopień ingerencji 

w środowisko był ograniczony do niezbędnego minimum. Zasadniczą rolę w ograniczaniu potencjalnych zmian 

środowiskowych pełni nadzór przyrodniczy.  W skład nadzoru przyrodniczego powinien wchodzić zespół 

specjalistów złożony z takich specjalistów jak botanik, entomolog, ichtiolog, herpetolog, ornitolog, teriolog, 

chiropterolog.  

Wstępnym etapem prac nadzoru przyrodniczego powinno być rozpoznanie terenu pod kątem występowania 

wykazanych podczas inwentaryzacji przyrodniczej chronionych elementów przyrodniczych. Następnym 

krokiem jest zabezpieczenie  stanowisk przed ich ewentualnym zniszczeniem lub uszkodzeniem lub jeśli jest 

to niezbędne uzyskanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub 

grzybów objętych ochroną. 

Nadzór przyrodniczy powinien obejmować swoimi działaniami teren na całej długości przedsięwzięcia. 

Wytyczne dla nadzoru przyrodniczego bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy: 

• kontrola obszaru oddziaływania inwestycji w okresie od 1 marca (termin ruchomy - pierwszą kontrolę 

należy dostostować do warunków pogodowych panujących w danym roku) do końca maja, tj. w terminie 

zapewniającym jak największą wykrywalność gatunków i siedlisk mająca na celu ustalenie wartości 

referencyjnych informujących o stanie środowiska przyrodniczego oraz, jeśli wymagane: 

− uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do 

chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt; 

− uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności czynności zabronionych w obszarach 

prawnie chronionych; 



 

336 

• oznakowanie i zabezpieczenie cennych siedlisk i stanowisk gatunków znajdujących się na terenie 

przeznaczonym pod realizację inwestycji; 

• zabezpieczenie drzew oraz chronionych gatunków roślin, grzybów i siedlisk przyrodniczych znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji; 

• przeniesienie siedlisk zwierząt chronioncych znajdujących się na terenie przeznaczonym pod realizację 

inwestycji; 

• celowe przekształcenie biotopów i płoszenie zwierząt przed ich przystąpieniem do rozrodu; 

• opracowanie harmonogramu prac nadzoru przyrodniczego oraz wdrażania działań minimalizujących 

(plan nadzoru); 

• zapewnienie zgodności harmonogramu oraz zakresu prac przygotowawczych i robót budowlanych z 

postanowieniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjami zezwalającymi na 

wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków; 

• szkolenie dla pracowników nadzorujących budowę w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i 

gatunków. 

Wytyczne dla nadzoru przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji obejmują:  

• kontrolę placu budowy (co najmniej raz dziennie); 

• identyfikowanie ewentualnych zagrożeń w stosunku do cennych i chronionych siedlisk przyrodniczych 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt; 

• zabezpieczenie placów budowy przed wtargnięciem zwierząt – w tym przy zastosowaniu płotków 

herpetologicznych; 

• kontrolowanie stanu zabezpieczeń pasa budowy, zwłaszcza kondycja wygrodzeń i płotków 

herpetologicznych, 

• kontrola pułapek łownych; 

• odławianie zwierząt i ich ewakuacji do siedlisk zastępczych; 

• zapewnienie odpowiednich warunków składowania humusu; 

• bieżące uzyskiwanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub 

grzybów objętych ochroną, 

• bieżące uzyskiwanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych lub uzgodnień 

z organami, w obrębie form ochrony przyrody; 

• zapewnienie należytej realizacji działań i zaleceń minimalizujących zawartych w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• zapewnienie wycinki drzew i krzewów poza sezonem lęgowym (tj. wycinka w okresie 16 październik - 

28(29) luty i pod nadzorem przyrodniczym (w okresie zimowym możliwa obecność hibernujących 

ssaków), 

• w wyjątkowych wypadkach dopuszczenie wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym, jednak wyłącznie 

pod nadzorem przyrodniczym (ornitologicznym i chiropterologicznym), po wykluczeniu stanowisk 

lęgowych ptaków i nietoperzy w pasie montażowym, 

• w odniesieniu do zaleconych terminowych ograniczeń w harmonogramie robót egzekwowanie ich oraz 

precyzowanie (modyfikowanie) przez nadzór przyrodniczy dokładnego terminu rozpoczęcia lub 

zakończenia prac, przy uwzględnieniu warunków pogodowych i zmian sezonowych pór roku, 

• egzekwowanie zakazów prowadzenia robót, składowania materiałów, parkowania maszyn, przebywaniu 

ludzi w określonych miejscach, 

• w razie konieczności bezpośredniej ingerencji w siedliska przyrodnicze zlokalizowane poza strefą 

oddziaływania 1 (np. poszerzenie pasa montażowego, składowanie materiałów, maszyn oraz sprzętu) 

nadzorowanie tych prac w sposób, który nie naruszy stanowisk gatunków chronionych oraz chronionych 

siedlisk (lub jeśli zajdzie konieczność wystąpienie do RDOŚ z wnioskiem o odstępstwa w stosunku do 

gatunków/siedlisk chronionych); 
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• realizacja dodatkowych działań ochronnych nieprzewidzianych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Czynności do wykonania po zakończeniu robót budowlanych: 

• egzekwowanie demontażu obiektów tymczasowych i rekultywacji terenu; 

• kontrola wykorzystania zgromadzonego humusu i ściółki; 

• sprawdzenie skuteczności wykonanych zabezpieczeń środowiskowych i dokonywanie ich odbiorów; 

• kontrola stanu technicznego zamontowanych urządzeń i utrzymanie warunków zapewniających ich 

skuteczność. 

Harmonogram realizacji prac nadzoru przyrodniczego (terminy, pory dnia, częstotliwość kontroli) powinien 

uwzględniać fenologię i aktywność dobową poszczególnych elementów środowiska. 

Nadzór przyrodniczy powinien być realizowany przez zespół specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody, 

w tym: 

• botaniki/fitosocjologii; 

• entomologii; 

• ichtiologii; 

• herpetologii; 

• ornitologii; 

• teriologii, w tym chiropterologii. 

Dopuszcza się realizację nadzoru przyrodniczego przez interdyscyplinarnych specjalistów. 

Obszar podlegający kontroli. 

Nadzór przyrodniczy należy prowadzić w obszarze oddziaływania inwestycji, tj. obszarze inwestycji oraz jego 

sąsiedztwie narażonym na ewentualne negatywne oddziaływanie związane z budową gazociągu i obiektów 

towarzyszących. 

Przyjmuje się, że obszar podlegający kontroli obejmuje co najmniej: 

• teren przeznaczony pod realizację inwestycji (np. pas montażowy); 

• tereny znajdujące się w odległości do ok. 250 m od osi gazociągu, na których występują chronione 

siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, grzybów, porostów i zwierząt oraz inne cenne 

ekostystemy; 

• lokalizacje docelowe siedlisk zwierząt podlegających ochronie; 

• bazy materiałowo-sprzętowe; 

• zaplecza budowy. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie prowadzenia nadzoru herpetologicznego 

• Przygotowywanie raportów z realizowanego nadzoru co miesiąc w okresie aktywności płazów  

• W razie konieczności, zgłoszenie dodatkowych lokalizacji płotków tymczasowych. 

• Nadzór nad właściwym montażem płotków tymczasowych, kontrola szczelności płotków tymczasowych: 

po ustąpieniu pokrywy śnieżnej oraz 1 raz w tygodniu przez cały okres realizacji inwestycji w okresie 

aktywności płazów, sprawdzenie wykonanych napraw. 

• 2 razy dziennie kontrolowanie wygrodzeń herpetologicznych pod kątem obecności płazów. 

• Monitorowanie liczby płazów zbierających się przy wygrodzeniach i przenoszenie/nadzorowanie 

przenoszenia płazów  do i ze środowisk rozrodczych po przeciwnej stronie inwestycji w okresie migracji 

(poza okresem migracji w dowolne odpowiednie dla danego gatunku siedlisko oddalone od pasa robót) 

co najmniej 500 m od pasa montażowego. 

• W przypadku prac prowadzonych w okresie od 1 listopada do 28 lutego montaż płotków 

herpetologicznych nie jest konieczny. 
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• Dopilnowanie, aby został wykoszony pas roślinności przyległy do płotków od strony terenu (zalecane 

terminy koszenia: II połowa maja, I połowa sierpnia, II połowa listopada), Koszenie powinno odbywać się 

po przeszkoleniu pracowników Wykonawcy i pod nadzorem aby wygrodzenie tymczasowe nie zostało 

zniszczone oraz aby koszenie nie zagrażało herpetofaunie. Roślinność powinna być utrzymywana 

w takim stanie aby nie tworzyły się „pomosty” umożliwiające herepetofanie przechodzenie przez 

wygrodzenie. 

• 2 razy w tygodniu kontrolowanie na terenie budowy lokalnych zalewisk powstałych po opadach deszczu 

pod kątem występowania w nich płazów, dopilnowanie by niedoszło w nich do rozrodu płazów, 

a w przypadku stwierdzenia płazów (w tym także skrzek i kijanki) nadzorowanie odłowu, zabezpieczenia, 

przetransportowania i wypuszczenia w odpowiednim siedlisku, 

• Kontrola wszelkich wykopów pod kątem występowania w nich herpetofauny (w tym kontrola wszelkich 

wykopów przed ich zasypaniem), w razie stwierdzenia zwierząt nadzorowanie odłowu, zabezpieczenia, 

przetransportowania i wypuszczenia w odpowiednim siedlisku.  

• W przypadku stwierdzenia płazów na terenie budowy i braku możliwości przeniesienia ich do siedliska 

zastępczego, złożenie wniosku wstrzymania prac budowlanych do czasu zakończenia metamorfozy 

danego gatunku. Nadzorowanie właściwego zabezpieczenia obszaru zasiedlonego przez płazy 

(zamontowanie tymczasowego wygrodzenia w celu zabezpieczenia terenu przed dostępem osób 

postronnych i przed przypadkowym zasypaniem), nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu kontrola stanu 

zabezpieczonego siedliska. 

• Kontrola ochrony i zabezpieczenia wykopów, wpustów, studzienek. 

• Udział przy wybieraniu zwierząt z materiału odmuleniowego. 

• Określenie sposobu realizacji ustaleń derogacji m.in. uprawniających do przenoszenia płazów (analiza 

siedliskowa miejsc, do których przenoszone są płazy w ramach uzyskanych derogacji - analiza ma 

obejmować opis siedliska, charakterystycznych gatunków roślin, skład herpetofauny, zagrożenia 

związane z antropopresją, określenie sposobu odłowu herpetofauny i warunków przenoszenia), 

• Nadzorowanie realizacji derogacji. 

Lokalizacje planowanych płotków herpetologicznych przedstawiono w tabeli 11.1. w rozdziale 11.2. 

Odcinki wymagające objęcia szczególnym nadzorem przyrodniczym przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17.1 Odcinki wymagające objęcia szczególnym nadzorem przyrodniczym  

Lp. 
Przybliżony 

kilometraż 
Przedmiot ochrony Zalecenia dla nadzoru przyrodniczego 

Rośliny i siedliska 

1.  2,538 2,630 
kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium  (nr pol. 13) 

Dopilnowanie terminów wykonywania prac oraz 
zachowania zawężonej szerokości pasa 
montażowego. Dopilnowanie aby prace budowlane 
nie wchodziły na teren płatu siedliska. 

Należy oznaczyć granicę płatu siedliska od strony 
budowy w celu zapobiegnięcia przypadkowym 
zniszczeniom podczas wykonywania prac. 

2.  50,740 51,250 
kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium  (nr pol. 7-10) 

3.  51,735 51,900 
kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium  (nr pol. 5) 

4.  52,000 52,070 
kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium  (nr pol. 2) 

5.  52,130 52,300 
łęg jesionowo-olszowy 91E0 

(nr pol. 11) 

6.  53,000 53,030 
kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium  (nr pol. 1) 

Bezkręgowce 

7.  50,290 50,290 
mrówka rudnica Formica rufa 

(nr pkt. 1) 
Przeniesienie mrowiska. 
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17.2 Monitoring przyrodniczy 

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu przy realizacji trasy podstawowej, z uwagi na fakt braku 

negatywnego wpływu na etapie realizacji inwestycji na integralność przebiegających w pobliżu inwestycji 

obszarów Natura 2000 (brak kolizji gazociągu z ww. obszarami chronionymi). 

Z powodów braku negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 oraz inne formy ochrony 

przyrody również nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu tych obszarów. 

17.3 Monitoring techniczny 

Podczas eksploatacji gazociągu prowadzony będzie stały monitoring polegający na: 

1. zastosowaniu urządzeń pomiarowych (aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka) i rejestrujących 

parametry pracy gazociągu oraz ochrony katodowej, 

2. włączeniu gazociągu w istniejący system łączności współpracujący z komputerowym systemem nadzoru 

nad pracą gazociągu. 

Niezależnie od ww. monitoringu pracy gazociągu należy cyklicznie przeprowadzać przeglądy wszystk ich 

urządzeń technicznych odpowiadających za powstanie sytuacji awaryjnych zagrażających środowisku. 

W razie stwierdzonych usterek należy je bezzwłocznie usunąć. 

17.4 Monitoring hydrogeologiczny 

Stosując zasadę przezorności, w celu uzyskania danych o początkowym stanie jakości środowiska na terenie 

projektowanej inwestycji wskazane jest wykonanie badań jakości wód powierzchniowych pobieranych 

w związku z wykonywaniem prób ciśnieniowych (w trakcie etapu realizacji). 

Na etapie prowadzenia odwodnień wykopów pod gazociąg wykonawca prac powinien na bieżąco monitorować 

wielkość depresji w wykopie oraz w miarę takiej konieczności – zasięg wytworzonego leja depresji (np. poprzez 

wykorzystanie do tego celu studni kopanych zlokalizowanych na okolicznych posesjach).  

Nadzór hydrogeologiczny  

Prace odwodnieniowe powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Do zadań 

nadzoru hydrogeologicznego należeć będzie m.in.: 

• prowadzenie nadzoru nad pracami odwodnieniowymi wykopu pod gazociąg (m.in. rejestracja osiągniętej 

depresji w igłofiltrach kontrolnych, rejestracja wydajności, prowadzenie dziennika prac odwodnieniowych), 

• wykonywanie pomiarów zwierciadła wody podziemnej w studniach kopanych występujących 

w najbliższym otoczeniu trasy planowanego gazociągu, 

• monitorowanie pracy ujęć wód podziemnych zidentyfikowanych w sąsiedztwie gazociągu. 

17.5 Nadzór archeologiczny 

Z uwagi na potrzebę ochrony obiektów zabytkowych zarówno zinwentaryzowanych, jak i wszelkich 

potencjalnych kolizji dotąd niezidentyfikowanych form objętych ochroną zabytków, prace ziemne w obrębie 

pasa montażowego (ok. 38m) oraz na obszarach chronionych prawnie (stanowiska archeologiczne lub inne 

strefy ochrony uwzględnione w dokumentacji prawnie usankcjonowanej - rejestr, ewidencja, MPZP), powinny 

być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem archeologicznym. 

Poza granicami ww. terenów nadzór jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami nieobowiązkowy. 
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18 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

Zgodnie z art. 5 i 29 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, 

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, oraz składania uwag i wniosków. Podczas 

przeprowadzania postępowania w sprawie OOŚ wskazane jest zatem uzyskanie pełnej akceptacji społecznej 

dla planowanej inwestycji. 

W związku z implementacją prawa wspólnotowego do prawa polskiego oraz rosnącą świadomością 

społeczeństwa w kwestiach dot. ochrony środowiska, zainteresowanie, a często także konflikty społeczne, 

budzić może zasadniczo każde nowe przedsięwzięcie. W przypadku planowanej inwestycji uwagi i wnioski 

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą zgłaszać przede wszystkim następujące grupy: 

• właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze budowy i potencjalnego oddziaływania gazociągu, 

tj. w obrębie projektowanego pasa zajętości terenu na czas budowy, jak i nieruchomości położonych 

w granicach strefy kontrolowanej. Podłożem konfliktów mogą być kwestie całkowicie niezwiązane z 

ochroną środowiska, a wynikające z braku formalnych uregulowań z właścicielami poszczególnych 

działek, tj. kwestie formalne istniejących gazociągów, w sąsiedztwie których będzie realizowana 

przedmiotowa inwestycja; 

• lokalne i ogólnokrajowe organizacje ekologiczne; podłożem tych konfliktów mogą być kwestie związane 

z przebiegiem trasy gazociągu przez obszary cenne przyrodniczo, bądź w sąsiedztwie terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych. 

Możliwe protesty związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia mogą dotyczyć w szczególności 

pogorszenia klimatu akustycznego (zwiększonej emisji hałasu), emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego, tymczasowego zajmowania terenów rolnych na potrzeby realizacji inwestycji, zmian 

w strukturze gleb w obrębie pasa, utrudnień w dostępie do dróg przekraczanych metodą wykopu otwartego 

oraz obecności ludzi i maszyn, zwłaszcza podczas prowadzenia przez rolników sezonowych prac polowych. 

Oprócz ww. kwestii, protesty organizacji ekologicznych mogą dotyczyć także przekraczania cieków metodą 

bagrowniczą czy prowadzenia prac w obszarach cennych przyrodniczo. 

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwaną „Specustawą” 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) i nie wymaga wykazywania zgodności z obowiązującymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zostało jednak 

poddane szczegółowej analizie, aby ograniczyć ewentualne konflikty z przyszłymi inwestycjami prywatnymi 

i samorządów gminnych. 

Udział społeczeństwa jest integralną częścią procedury w ocenie oddziaływania na środowisko, prowadzonej 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w porozumieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. W celu przełamania nieufności społeczności lokalnych wobec 

planowanej inwestycji, niezwykle istotną rolę odgrywa proces skutecznego informowania wszystkich stron 

postępowania administracyjnego.  

Wieloletnie doświadczenie Inwestora pozwoliło na ujednolicenie standardu działań informacyjnych na temat 

prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A. inwestycji strategicznych i wdrożenie Planu komunikacji ze 

społecznościami lokalnymi. Podstawowym celem Planu jest zintensyfikowanie działań komunikacyjnych, 

przekazanie do gmin podstawowych informacji o budowie gazociągów i procedurze wypłaty odszkodowań 

oraz nawiązanie z każdą gminą regularnych kontaktów w zakresie informowania mieszkańców.  
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Jednym z wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych jest wystosowanie do władz lokalnych oficjalnych 

pism informujących o rozpoczęciu lub etapie budowy odcinków gazociągów zlokalizowanych na terenie danej 

gminy. Bardzo istotnym elementem Planu są także spotkania informacyjne zarówno z władzami lokalnymi, jak 

i mieszkańcami gmin, na terenie których przebiegają budowane przez Spółkę gazociągi. W spotkaniach biorą 

udział pracownicy GAZ-SYSTEM odpowiedzialni za realizację inwestycji. Zapraszani są również 

przedstawiciele firm wykonujących prace budowlane, a także pracownicy urzędów wojewódzkich 

odpowiedzialni za kwestie związane z przyznawaniem odszkodowań. Kolejnym istotnym narzędziem są 

publikacje prasowe w mediach poszczególnych gmin i lokalnych samorządowych biuletynach informacyjnych. 

Wymienione wyżej działania wykorzystywane są również w obecnie prowadzonej procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko. Celem umożliwienia stronom udziału w procedurze jest przeprowadzenie przez 

Inwestora akcji informacyjnej dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, informującej zainteresowane 

strony m.in. o celu i zasadności inwestycji, harmonogramie i charakterze prac, zastosowanej technologii, 

a także o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko.  

Dążeniem Inwestora jest przejrzysta polityka informacyjna – rzetelne informowanie społeczeństw, 

przedstawienie potencjalnych zagrożeń i jednocześnie korzyści płynących z planowanych działań m.in. dla 

lokalnej społeczności. Celem akcji informacyjnej będzie w szczególności uświadomienie stronom, że: 

• budowa przedmiotowego gazociągu umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

• gazociąg ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; 

• inwestycja umożliwi uczestnictwo lokalnych przedsiębiorców rozwoju rynku poprzez ich udział w realizacji 

prac usługowo-wykonawczych na terenie przedsięwzięcia; 

• istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Inwestora podatek od 

nieruchomości w związku z lokalizacją gazociągu na terenie danej gminy – kwotę tę, regularnie 

wpływającą do budżetu, będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych; 

• gazociąg umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu, co z kolei stanowić będzie czynnik mający wpływ na 

stymulację rozwoju gospodarczego terenów pozostających w zasięgu jego oddziaływania; 

• oddziaływanie inwestycji będzie odwracalne i krótkotrwałe, gdyż w rzeczywistości sprowadzać się będzie 

do etapu budowy.  

Informacje o realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia docelowo powinny zostać podane do wiadomości 

publicznej poprzez ogłoszenia informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w urzędach 

gmin (na tablicach ogłoszeń), na terenie których planowana jest realizacja inwestycji.  

Przejrzystej polityce informacyjnej, realizowanej przez Inwestora, służy także strona internetowa Spółki 

(www.gaz-system.pl) zawierająca szereg informacji o projekcie. Udostępniane na stronie treści pozwalają na 

rzetelne informowanie społeczeństwa o charakterze i skali inwestycji, postępie prac, a także potencjalnych 

zagrożeniach, jak również korzyściach społecznych płynących z planowanych działań. Dodatkowo, w celu 

poznania opinii społeczności lokalnych na temat przedsięwzięcia, Inwestor zachęca zainteresowanych do 

zadawania pytań, poprzez formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej. Transparentności 

przekazywanych danych służyć będą ponadto wszelkiego typu broszury, prezentacje multimedialne itp. 

Właściwemu poinformowaniu społeczeństwa zarówno o charakterze planowanych prac, jak i rodzaju i skali 

oddziaływań z nim związanych służyć może niniejszy Raport. 

Elementem ograniczającym ewentualne konflikty społeczne będą umowy zawierane z właścicielami 

nieruchomości regulujące sprawy odszkodowań, rekompensat itp. z tytułu ograniczeń w użytkowaniu 

nieruchomości w obrębie wyznaczonej dla gazociągu strefy kontrolowanej. Formalnie uregulowane będą 

również kwestie rekompensat za tymczasowe zaniechanie upraw, ewentualne szkody dla budynków, czy 

pogorszenie przydatności rolniczej gleb. Istotne znaczenie w tym przypadku będzie miała szczegółowa 

http://www.gaz-system.pl/
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inwentaryzacja obiektów infrastruktury przeprowadzona przed przystąpieniem do prac, stanowiąca podstawę 

do późniejszych odszkodowań czy odrzucenia nieuzasadnionych roszczeń. 

Niektóre przewidywane szkody, powstałe na skutek realizacji planowanej inwestycji, będą nieuniknione, 

aczkolwiek nie będą miały charakteru trwałego. Do pokrycia kosztów likwidacji zaistniałych szkód zobowiązane 

będą firmy wykonawcze bądź Inwestor. Na nich zostanie również nałożony obowiązek przeprowadzenia 

w odpowiednim czasie właściwych zabiegów np. agrotechnicznych.  

Wszelkie prace budowlane w obrębie pasa zajętości terenu zostaną rozpoczęte po uzyskaniu wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych (decyzji lokalizacyjnych, pozwolenia na budowę). Praca w obszarach 

leśnych uregulowana będzie umowami z poszczególnymi nadleśnictwami ustalającymi opłaty za wstęp 

i kwestie ewentualnych odszkodowań. 

Minimalizacji potencjalnych strat dla interesów gospodarczych miejscowej społeczności oraz dla środowiska 

służyć będą przyjęte przez Inwestora założenia techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz szczegółowe 

procedury przeprowadzania prac stanowiących przedmiot niniejszych rozważań. 

19 ANALIZA POREALIZACYJNA 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, organ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nałożyć 

na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin 

przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić. 

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń 

dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko 

i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. 

Przyjęte dane wyjściowe do wykonanej analizy oddziaływania na środowisko planowanego gazociągu relacji 

Gustorzyn – Leśniewice wraz z obiektami towarzyszącymi zarówno w zakresie lokalizacji gazociągu 

i obiektów, jak i wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zarówno dla etapu 

budowy, jak i późniejszej eksploatacji, były wystarczająco precyzyjne z punktu widzenia celu, do jakiego służy 

niniejsze opracowanie. Zapewniło to wysoką dokładność wykonanych analiz, ocen, prognoz, a także pozwoliło 

na określenie niezbędnych środków minimalizujących przewidywane oddziaływania na środowisko gazociągu 

na etapie budowy, eksploatacji, jak i likwidacji. Inwestor dostarczył dane projektowe, uwzględniające 

wykonane na etapie prac przygotowawczych korekty, zarówno w zakresie lokalizacji trasy gazociągu i jego 

obiektów, jak i technologii wykonania prac budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia. Wieloetapowy i złożony 

proces przygotowania inwestycji pozwolił na osiągnięcie wysokiej dokładności i niezmienności danych.  

Umożliwiło to, w ocenie wykonawcy raportu, ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia 

istotnych zmian w projekcie budowlanym skutkujących zmianą rodzaju, charakteru i skali ewentualnych 

oddziaływań na środowisko, a tym samym wpływających na ewentualną konieczność wykonania analizy 

porealizacyjnej. 

20 TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu zespół autorski korzystał z materiałów dostarczonych przez 

Inwestora, Projektanta, z własnych doświadczeń, obserwacji, pomiarów, a także z zasobów archiwalnych wielu 

podmiotów, urzędów i instytucji.  
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Nie stwierdzono istotnych braków w dostarczonych lub pozyskanych materiałach, czy informacjach. 

Doświadczenie zespołu autorskiego oraz zdobyta wiedza na temat przedmiotowego przedsięwzięcia była 

wystarczająca do określenia przewidywanych oddziaływań na środowisko z dokładnością odpowiadającą 

obecnemu etapowi projektowania oraz do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu. 


