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CZĘŚĆ OPISOWA

1

Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia
•
•
•

•

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :
Likwidację urządzenia wodnego istniejącej zastawki na rzece Gęsia w miejscowości Barwice
lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych : X - 5957961,48; Y - 6390988,55.
Kształtowanie koryta rzeki w miejscu rozebranej zastawki na rzece Gęsiej w miejscowości
Barwice.
Likwidację urządzenia wodnego przepustu żelbetowego o średnicy 2 x 1,0m wraz ze
zlokalizowanym poniżej stopniem betonowym o wysokości 0,5 m znajdujących się na rzece
Radusza. Lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych: X - 5971315,33; Y - 6395886,59.
Budowę brodu i kształtowanie koryta rzeki w miejscu likwidowanego przepustu i stopnia na rzece
Radusza

ubiega się : Związek Miast I Gmin Dorzecza Parsęty, 78-230 Karlino ul. Szymanowskiego 17
O wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnioskuje się na podstawie następujących aktów prawych:
• Art. 389 i Art. 17 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

2
2.1

Wyszczególnienie :
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne, korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu
wód i ekosystemów od nich zależnych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, w szczególności nie
może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, powodować marnotrawstwa
wody lub marnotrawstwa energii wody, a także nie może wyrządzać szkód.
Przedmiotowa inwestycja, likwidacji i budowy urządzenia wodnego nie wymaga zwykłego czy
szczególnego korzystania z wód.

2.2

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Wymienione w pkt.1 działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego są częścią
inwestycji p.n. : „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. W ramach tej
inwestycji przewidziano szereg rozwiązań służących likwidacji istniejących barier w migracji ichtiofauny na
trzech dopływach rzeki Parsęty : Gęsiej, Perznicy i Raduszy. Część przewidzianych w ramach projektu
działań takich jak : wykonanie ramp i pryzm żwirowo kamiennych w dnie rzeki, zasypywanie wybojów,
odcinkowe umocnienia skarp, remont umocnień budowli z adaptacją progu do migracji ryb to typowe
roboty utrzymaniowe cieków i nie wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Niniejszy operat
obejmuje tylko te działania, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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Celem rozbiórki istniejących budowli oraz budowy na ich miejscu innych nowych budowli
i kształtowania koryta cieku jest usunięcie przeszkód oraz barier w migracji ryb i innych organizmów
wodnych. Przeznaczone do likwidacji budowle ze względu na swoją konstrukcję stanowią barierę dla
płynących na tarło w górę rzeki ryb łososiowatych.
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz warunki lokalne postanowiono iż najkorzystniejszym
rozwiązaniem będzie rozbiórka istniejących budowli i budowa nowych, innych budowli umożliwiających
migrację i spełniających niezbędne wymagania funkcjonalne.
Obydwie budowle przeznaczone do rozbiórki są w złym stanie technicznym i nie są w stanie pełnić
funkcji, dla których je zbudowano. Zastawka na rzece Gęsiej pozbawiona jest prowadnic do montażu
zamknięć szandorowych, przez co nie jest w stanie piętrzyć wody. Przepust na rzece Raduszy również jest w
złym stanie technicznym, a stan jego nawierzchni jest tak zły, że uniemożliwia komunikację.
Na rzece Gęsiej planowane jest wykonanie następujących prac:
• Rozbiórka istniejącej zniszczonej budowli żelbetowej – zastawki o świetle 2,2 m
• Wykonanie umocnień dna konstrukcji kamienno-żwirowej, oraz umocnień brzegów w postaci
narzutu kamiennego w płotkach na długości 22m (na długości budowli oraz 15 m powyżej i 3,5 m
poniżej rozbieranej budowli).
• Wykonanie rampy kamienno-żwirowej w dnie rzeki Gęsia wraz z umocnieniami brzegu poniżej
projektowanych umocnień dna i skarp, (nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego).
• Wykonanie pryzmy kamienno-żwirowej w dnie rzeki Gęsia poniżej projektowanej rampy
stabilizującej zwierciadło wody, (nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego).
Na rzece Raduszy planowane jest wykonanie następujących prac:
• Rozbiórka istniejącej zniszczonej budowli żelbetowej – przepustu o świetle 2 x 1,0m ze stopniem
o wysokości 50 cm .
• Wykonanie umocnień dna konstrukcji kamienno-żwirowej, oraz umocnień brzegów w postaci
narzutu kamiennego w płotkach na długości 34,3m (powyżej rozbieranej budowli).
• Wykonanie brodu o konstrukcji kamienno-żwirowej z profilowaniem (łagodnych 1:6) zjazdów na
długości 16,2 m
• Zasypanie wyboju powstałego poniżej istniejącego stopnia na długości 24,2 m, (nie wymaga
pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego).
• Wykonanie rampy kamienno-żwirowej w dnie rzeki Radusza wraz z umocnieniami brzegu poniżej
projektowanego zasypania wyboju, (nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia wodnoprawnego).
• Wykonanie pryzmy kamienno-żwirowej w dnie rzeki Radusza poniżej projektowanej rampy
stabilizującej układ bystrze – bród – zasypanie wyboju – rampa, (nie wymaga pozwolenia ani
zgłoszenia wodnoprawnego).

2.3

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Na przedmiotowych budowlach nie występuj urządzenia pomiarowe i nie planuje się ich instalacji na
projektowanych budowlach. Znaków żeglugowych, ze względu na wielkość cieków nie instaluje się.

5

OPERAT WODNOPRAWNY - „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty”

2.4

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urządzeń wodnych

Zasięg oddziaływania likwidacji urządzeń wodnych i planowanych do wykonania umocnień dna
i brzegów ograniczać się będzie wyłącznie do miejsca ich wykonania.
Stan techniczny istniejącej zastawki całkowicie uniemożliwia piętrzenia wody na budowli, więc jej
rozbiórka nie spowoduje braku możliwości piętrzenia wody, gdyż i tak od dłuższego okresu jest to
całkowicie niemożliwe. W miejscu zakończenia umocnień dna i skarp zaprojektowano rzędne istniejącego
dna. W związku z zachowaniem kształtu przekroju poprzecznego koryta oddziaływanie wykonywanych
umocnień kończyć się będzie w miejscu zakończenia samych umocnień. Zasięg oddziaływania dotyczyć
będzie wyłącznie samego koryta rzeki, został on zaznaczony w części graficznej operatu
na rysunku nr 2 – Planie urządzeń wodnych.
Zasięg oddziaływania związany z rozbiórką przepustu i stopnia na rzece Radusza oraz budową brodu
i wykonaniem umocnień dna i skarp również ograniczał się będzie do miejsca wykonania budowli
i umocnień. Planowany do wykonania bród nie będzie powodował piętrzenia wody, ani zmiany reżimu
przepływu w korycie. W związku z zachowaniem kształtu przekroju poprzecznego koryta i istniejących
rzędnych dna w miejscu zakończenia umocnień, oddziaływanie projektowanego brodu i umocnień kończyć
się będzie w miejscu zakończenia samych umocnień. Zasięg oddziaływania dotyczyć będzie koryta rzeki oraz
miejsca budowy brodu, został on zaznaczony w części graficznej operatu na rysunku nr 2 – Planie urządzeń
wodnych.

2.5

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib
i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków

Rzeka Gęsia

Likwidowane urządzenie wodne - zastawka, oraz projektowane kształtowanie koryta cieku
zlokalizowane jest w całości na działce cieku:
- działka ewidencyjna nr 13 obręb ewidencyjny Barwice 02 (321502_4.0002.13),
gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.
Właścicielem
działki
jest
MARSZAŁEK
WOJEWODZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
siedziba: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Zgodnie z art. 528 Prawa Wodnego nieruchomość ta powinna zostać przejęta przez:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Rzeka Radusza
Likwidowane urządzenie wodne – przepust ze stopniem zlokalizowany jest w całości na
działce cieku:
- działka ewidencyjna nr 29 obręb ewidencyjny Kamionka, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki,
województwo zachodniopomorskie.
Właścicielem
działki
jest
MARSZAŁEK
WOJEWODZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
siedziba: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
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Zgodnie z art. 528 Prawa Wodnego nieruchomość ta powinna zostać przejęta przez:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Projektowany bród oraz kształtowanie koryta cieku obejmować będzie dodatkowo dwie sąsiadujące
z ciekiem działki:
- działka ewidencyjna nr 406/1 i 406/2 obręb ewidencyjny Kamionka, gmina Grzmiąca, powiat
szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.
Właścicielem działek jest:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO TYCHOWO
siedziba: ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo
Rozwiązania likwidacji przepustu i budowy w tej lokalizacji brodu zostały zaakceptowane przez
właściciela Terenu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
(pismo uzgadniające załączono w pkt. 12 Uzgodnienia)

Obszar oddziaływania inwestycji ograniczony jest do obszaru samej inwestycji.

2.6

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
osób trzecich

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji ograniczy się do działek wskazanych w pkt. 2.4
niniejszego operatu wodnoprawnego. Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będzie zobowiązany do
spełnienia obowiązków wynikających z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczególnie do
przeciwdziałania szkodom lub do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie rozbiórka przedmiotowych
budowli i budowa umocnień.
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia
dostępu do drogi publicznej, ochrony przed powodzią i podtopieniem terenów przyległych do inwestycji,
ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony
przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz przyjętych rozwiązań technicznych stwierdza się,
iż żadne z wyżej wymienionych praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie
zostanie naruszone.
Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
nie może:
- zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych
ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
Na właścicielu gruntu ciąży również obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody,
powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów
sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie
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wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać
właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
Dodatkowo Wnioskujący zobowiązany będzie do:
• budowy urządzenia wodnego zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji technicznej, w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu,
• naprawienia szkód powstałych podczas budowy w stosunku do osób trzecich,
• doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego,
• utrzymywania w należytym stanie technicznym wykonanego urządzenia wodnego,
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób nie
powodujący wzrostu zagrożenia powodziowego dla terenów sąsiadujących.
W trakcie prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany do:
• wykonywania prac w okresach niżówek,
• stałego monitoringu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w rejonie inwestycji,
• stałego śledzenia prognoz meteorologicznych i hydrologicznych dla rejonu inwestycji,
• monitorowania stanów wody rzece podczas prowadzenia robót budowlanych,
• posiadania na budowie worków do piasku, gruntu do napełniania worków oraz folii o grubości min.
1,0 mm w ilościach wystarczających do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót
budowlanych,
• posiadania niezbędnego sprzętu do wykonania robót zabezpieczających,
• prowadzenia całodobowych dyżurów w okresach zwiększonego zagrożenia powodziowego,
• natychmiastowego reagowania na informacje dotyczące występującego zagrożenia powodziowego,
• umieszczenia w widocznym miejscu tablicy z aktualnymi numerami telefonów służb ratowniczych.

3

3.1

Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu
ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz
współrzędne
Opis urządzenia wodnego

Likwidowana zastawka
Przeznaczona do likwidacji zastawka na rzece Gęsia zlokalizowana w mieście Barwice jest jedną
z sześciu tego typu budowli wykonanych w przeszłości w celu regulacji stosunków wodnych na kompleksie
użytków zielonych znajdującym się tuż powyżej miasta.
Przedmiotowa zastawka jest w bardzo złym stanie technicznym uniemożliwiającym piętrzenie wody
na tej budowli. Urządzenie jest zdewastowane, brak jest prowadnic do montażu zamknięć szandorowych,
co uniemożliwia piętrzenie wody. Stan umocnień – zauważona intensywna filtracja spod płyt umocnień
świadczyć może o tym iż w przypadku piętrzenia wody na budowli może dojść do jej awarii. Bezpośrednio
za budowla powstał wyraźny wybój, co skutkuje powstaniem stopnia na zakończeniu umocnień sztywnych.
Różnica poziomu wody na i poniżej budowli wynosi około 40-50 cm (w zależności od stanów wody w cieku),
co stanowi barierę dla ichtiofauny żyjącej w rzece, w tym ryb łososiowatych płynących na tarło.
W związku iż budowla stanowi barierę w korytarzu ekologicznym rzeki Gęsiej, a jej bardzo zły stan
techniczny, nie daje szans na przywrócenie jej prawidłowego stanu technicznego, zdecydowano się na jej
rozbiórkę.
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W celu wyrównania spadku dna (likwidacja wyboju i stopnia powstałego za budowlą), oraz
umocnienia skarp i dna w miejscu likwidowanej zastawki niezbędne jest wykonanie kształtowania koryta
cieku na odcinku likwidowanej zastawki i bezpośrednio przyległym. Projektowane rzędne dna na początku
i końcu kształtowanego odcinka będą zgodne z zamierzonymi rzędnymi dna istniejącego cieku – przez co
zachowany zostanie reżim rzeki na odcinku powyżej i poniżej likwidowanej zastawki. Przekrój poprzeczny
dna zostanie wyprofilowany w niewielką nieckę dzięki czeku zapewni koncentrację przepływów niskich
i odpowiednią głębokość do migracji ryb nawet przy takich przepływach. Rzędne dna przy skarpach będą
wyższe o 10 cm w stosunku do podanych poniżej rzędnych w osi cieku.
Kształtowanie koryta rzeki w miejscu rozebranej zastawki
obejmować będzie odcinek
o długości 22m na który będą sią składać:
• odcinek rzeki o długości 3,5m poniżej likwidowanej zastawki
- spadek dna 1,0%
- umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
- umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
- nachylenie skarp - istniejące
- projektowana rzędna dna 111,90 m npm. – jest równa zamierzonej rzędnej dna istniejącego
• odcinek rzeki o długości 3,5m w miejscu likwidowanej zastawki
- spadek dna: 1,0%
- umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
- umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
- nachylenie skarp 1 : 1,5
- proj. rzędna dna 111,97 m npm. – stanowisko górne; 111,94 m npm. – stanowisko dolne;
• odcinek rzeki o długości 15m powyżej likwidowanej zastawki
- spadek dna: 2,0%
- umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
- umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
- nachylenie skarp - istniejące
- projektowana rzędna dna 112,20 m npm. – jest równa zamierzonej rzędnej dna istniejącego
Poniżej odcinka kształtowania koryta w ramach prac utrzymaniowych cieku (nie wymagających
pozwolenia wodnoprawnego) planowane jest wykonanie w korycie rzeki rampy kamienno-żwirowej
i pryzmy kamienno-żwirowej w celu stabilizacji kształtowanego odcinka.
Projektowane przekroje cieku na odcinkach jego kształtowania dostosowane będą do istniejących
wymiarów koryta, nie przewiduje się zmniejszania przekroju koryta w żadnym miejscu.
Likwidowany przepust ze stopniem
Przeznaczony do likwidacji przepust ze stopniem na rzece Radusza zlokalizowany jest na skraju
użytków leśnych i użytków rolnych poniżej miejscowości Radusz.
Przepust ten jest w złym stanie technicznym, jego nawierzchnia uniemożliwia przejazd nawet
ciągnikiem rolniczym. Przyczółki przepustu są spękane, a umocnienia częściowo zniszczone. Bezpośrednio
poniżej przewodu rurowego występuje stopień betonowy o wysokości 50 cm stanowiący barierę dla
migrujących ryb i innych organizmów. Poniżej umocnień stopnia powstał rozległy wybój o głębokości
ponad 60 cm.
Przepust na skutek lokalizacji na skraju lasu bardzo często ulega całkowitemu zatkaniu. Dzieje się to
na skutek gałęzi i liści wpadających na tym odcinku do rzeki, które blokują się na przepuście. Piętrzenie,
9
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które powstaje na przepuście ma wysokość ponad 1,5 m i zasięg kilkaset metrów w górę rzeki. Piętrzenie to
powoduje zmianę charakteru rzeki z rwącej na rzekę o spokojnym nurcie, co skutkuje intensywnym
odkładaniem się namułów na odcinku w zasięgu oddziaływania piętrzenia. Zmiana charakteru rzeki
powoduje pogorszenie się warunków migracji ryb na tarło – brak wyraźnego nurtu rzeki, oraz zanik miejsc
dogodnych do tarła. Z powyższych powodów zdecydowano się na rozbiórkę przepustu i zastąpienie go
brodem. Użytkownik przepustu Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Tychowie zaaprobował takie rozwiązanie.
W celu wyrównania spadku dna (likwidacja stopnia i wyboju powstałego za budowlą), oraz
umocnienia skarp i dna rzeki niezbędne jest wykonanie kształtowania koryta cieku na odcinku bezpośrednio
powyżej projektowanego brodu. Projektowane rzędne dna na początku kształtowanego odcinka będą
zgodne z zamierzonymi rzędnymi dna istniejącego cieku. Rzędne końca kształtowanego odcinka
dostosowane będą do istniejących rzędnych dna cieku poniżej stopnia, przez co zachowany zostanie reżim
rzeki. Dno zostanie wyprofilowane w niewielką nieckę dzięki czeku zapewniona zostanie koncentracja
przepływów niskich i odpowiednia głębokość do migracji ryb nawet przy takich przepływach. Rzędne dna
przy skarpach będą wyższe o 10 cm w stosunku do podanych poniżej rzędnych w osi cieku.
Budowa brodu i kształtowanie koryta cieku powyżej obejmować będą:
• kształtowanie odcinka rzeki od 39,3m (początek odcinka) do 5,0m (koniec odcinka) powyżej
rozbieranego przepustu
- długość odcinka 34,3 m
- spadek dna 2,0%
- umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
- umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
- nachylenie skarp – 1 : 1,5
- projektowana rzędna dna początku odcinka 85,27 m npm. – jest równa zamierzonej rzędnej
dna istniejącego
- projektowana rzędna dna końca odcinka 84,59 m npm. – jest równa zamierzonej rzędnej
dna istniejącego poniżej stopnia
• wykonanie brodu rzeki od 5,0m powyżej rozbieranego przepustu (początek odcinka) do 4,8m
poniżej rozbieranego przepustu (koniec odcinka)
- długość odcinka 16,0 m
- spadek dna ~ 0 %
- umocnienia dna i podjazdów: narzut kamienno-żwirowy w płotkach
- umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
- nachylenie skarp zmienne – 1 : 1,5 ÷ 1 : 6
- nachylenie podjazdów 1 : 6
- projektowana rzędna dna początku odcinka 84,59 m npm.
- projektowana rzędna dna końca odcinka 84,54 m npm. – jest równa zamierzonej rzędnej
dna istniejącego poniżej stopnia
Poniżej projektowanego brodu w ramach prac utrzymaniowych cieku (nie wymagających
pozwolenia wodnoprawnego) planowane jest zasypanie powstałego poniżej stopnia wyboju materiałem
kamienno-żwirowym,
oraz
wykonanie
w
korycie
rzeki
rampy
kamienno-żwirowej
i pryzmy kamienno-żwirowej w celu stabilizacji brodu i kształtowanego odcinka.
Projektowane przekroje cieku na odcinkach jego kształtowania dostosowane będą do istniejących
wymiarów koryta, nie przewiduje się zmniejszania przekroju koryta w żadnym miejscu.
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3.2

Lokalizacja urządzenia wodnego
•

•

Przedmiotowe urządzenie wodne przeznaczone do rozbiórki znajdują się:
Zniszczona zastawka na rzece Gęsia – w miejscowości barwice w okolicy osiedla mieszkaniowego na
ulicy spokojnej i przyległych ogródków działkowych w odległości około 240m powyżej mostu na
drodze wojewódzkiej nr 172 (ul. Jana Pawła II).
Zastawka znajduje się na działce cieku – rzeki Gęsiej, działka nr 13, obręb ewidencyjny Barwice 02,
gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.
Planowane kształtowanie koryta obejmie swym zasięgiem obszar nieznacznie większy (powyżej i
poniżej likwidowanej budowli) położony w całości na wspomnianej działce cieku nr 13 obręb
ewidencyjny Barwice 02.
Zniszczony przepust wraz ze stopniem znajdują się na rzece Radusza na skraju użytków rolnych
i kompleksu leśnego, w odległości około 1850 m poniżej mostu na drodze w miejscowości Radusz.
Przepust wraz ze stopniem znajduje się na działce cieku – rzeki Radusza działka nr 29 obręb
ewidencyjny Kamionka, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.
Planowana budowa brodu i kształtowanie koryta obejmie swym zasięgiem obszar nieznacznie
większy (powyżej i poniżej likwidowanej budowli) położony na wspomnianej działce cieku nr 29
oraz fragmentach działek sąsiadujących z ciekiem nr 406/1 i 406/2 obręb ewidencyjny Kamionka,
gmina Grzmiąca. W chwili obecnej koryto cieku we fragmencie znajduje się poza działką
ewidencyjną cieku na wspomnianej działce ewidencyjnej nr 406/2 obręb ewidencyjny Kamionka.

Lokalizację miejsc objętych opracowaniem przedstawiono na poniższych mapach oraz mapach
poglądowych lokalizacji budowli załączonych w części graficznej operatu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
Nadzór Wodny w Białogardzie w chwili obecnej tworzony jest jeden nowy i spójny kilometraż dla
przedmiotowych cieków. Dostępne są szczątkowe informacje o kilometrażu niektórych budowli
znajdujących się na wymienionych rzekach, jednak brak jest informacji o budowlach będących przedmiotem
operatu. Z tego powodu nie podaje się kilometrażu budowli, gdyż nie będzie on określony precyzyjnie i nie
będzie zgodny z opracowywanym dopiero nowym spójnym kilometrażem dla przedmiotowych cieków.
Przy określaniu lokalizacji posłużono się współrzędnymi geodezyjnymi.
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Rysunek 1. Mapa lokalizacji likwidowanej zastawki na rzece Gęsiej

Rysunek 2. Mapa lokalizacji likwidowanego przepustu ze stopniem na rzece Raduszy
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3.3

Współrzędne urządzenia wodnego

Położenie najważniejszych punktów likwidowanych urządzeń wodnych określone zostało za
pomocą współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000 podanych w poniższej tabeli.
Tabela 1. Współrzędne urządzenia wodnego – urządzenia likwidowane
Likwidowane urządzenia wodne
Budowla

zniszczona zastawka,
rzeka Gęsia - Barwice

Przepust ze stopniem
rzeka Radusza

Przepust ze stopniem
rzeka Radusza

Opis punktów

Nr punktu
(oznaczenie na
mapie)

X

Y

Początek (stanowisko górne)
istniejącej budowli przeznaczonej
do rozbiórki

A1

5957961,48

6390988,55

Koniec (stanowisko dolne)
istniejącej budowli przeznaczonej
do rozbiórki

A2

5957961,13

6390985,12

Początek (stanowisko górne)
istniejącego przepustu
przeznaczonego do rozbiórki

B1

5971315,33

6395886,59

Koniec (stanowisko dolne)
istniejącego przepustu
przeznaczonego do rozbiórki

B2

5971312,46

6395881,232

Stopień przeznaczony do
rozbiórki

B3

5971311,277

6395878,715

Położenie najważniejszych punktów projektowanego brodu oraz odcinków kształtowania koryta
cieku określone zostało za pomocą współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000 podanych w poniższej
tabeli.
Tabela 2. Współrzędne – projektowane działania
Projektowane
Budowla

Opis punktów

Nr punktu
(oznaczenie na
mapie)

X

Y

Początek (stanowisko górne)

A3

5957960,38

6390970,13

Koniec (stanowisko dolne)

A4

5957961,82

6390993,04

Początek (stanowisko górne)

B4

5971345,268

6395902,031

Koniec (stanowisko dolne)

B5

5971317,374

6395891,197

Początek (stanowisko górne)
projektowanego brodu

B5

5971317,374

6395891,197

Koniec (stanowisko dolne)
projektowanego brodu

B6

5971310,298

6395876,631

Kształtowanie koryta,, rzeka
Gęsia

Kształtowanie koryta, rzeka
Radusza

Budowa brodu, rzeka
Radusza
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4
4.1

Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
Charakterystyka ogólna

Projektowane działania dotyczą dwóch lokalizacji na oddzielnych rzekach. Z uwagi na punktowy
charakter projektowanych działań ich oddziaływanie swoim zasięgiem obejmie wyłącznie obszar dna
i brzegów koryta cieku. W wyniku wykonania projektowanych prac nie ulegną zmianie warunki przepływu
wód w przedmiotowych rzekach.
Rzeka Gęsia to lewy dopływ rzeki Parsęty o długości 22,05 km i powierzchni zlewni 58,45 km².
Wypływa z jeziora Kiełpino, przepływa przez zbiornik zaporowy w miejscowości Bądzki i przez miejscowości
Barwice, Ostrowąsy i Gąski. W przeszłości została uregulowana, co jest szczególnie widoczne na odcinku
powyżej Barwic. Na rzece znajdują się liczne budowle regulacyjne – zastawki ze stopniami. Średni spadek
koryta cieku wynosi 4,2 ‰, w ujściowym odcinku średni spadek przekracza 8 ‰, co pozwala stwierdzić, że
ze względu na spadek podłużny na tym odcinku rzeka ma charakter górski.
Rzeka Radusza o długości 19,3 km i powierzchni zlewni 36 km2, płynie od źródeł znajdujących się
nieopodal wsi Czechy w kierunku południowo-zachodnim i uchodzi do Perznicy. Przepływa przez pojezierze
Drawskie charakteryzujące się licznymi wzgórzami morenowymi i dużym zróżnicowaniem
hipsometrycznym. Rzeka na przeważającym obszarze ma charakter naturalny, jednakże odcinkowe
działania antropogeniczne w postaci regulacji koryta i budowy licznych budowli stanowiących barierę
ekologiczną, wpływają na ukształtowanie dna koryta i co za tym idzie na warunki przepływu jak
i warunki siedliskowe dla organizmów wodnych. Średni spadek koryta cieku wynosi 6 ‰, co pozwala
stwierdzić, że ze względu na spadek podłużny ma ona charakter górski. Duże różnice wysokości względnej
i charakterystyczne dla obszarów młodo glacjalnych występowanie wzniesień przyczyniają się do
wzmożonego spływu powierzchniowego i sprawiają, że opad atmosferyczny o dużym natężeniu będzie
powodował szybkie wezbrania wody w rzece.

4.2

Stan czystości wód

Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawartymi w projekcie
”Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem lat
2022-2025” stan czystości wód rzeki Gęsiej oceniono na zły, a rzeki Raduszy jako dobry.
Tabela 3. Wartości wskaźników decydujących o klasie czystości wód rzeki Gęsiej

Lp.
1
2
3
4
5

Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód Dane RZGW w Szczecinie
dla rzeki Gęsiej
Ocena stanu
RW60001744189
STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
STAN CHEMICZNY
OCENA STANU JCWP
STATUS RZEKI
ZAGROŻENIE NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH

UMIARKOWANY
DOBRY
ZŁY
SILNIE ZMIENIONA
ZAGROŻONA
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Tabela 4. Wartości wskaźników decydujących o klasie czystości wód rzeki Raduszy

Lp.
1
2
3
4
5

Wskaźniki decydujące o klasie czystości wód Dane RZGW w Szczecinie
dla rzeki Raduszy
Ocena stanu
RW6000174426.
STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY
STAN CHEMICZNY
OCENA STANU JCWP
STATUS RZEKI
ZAGROŻENIE NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW
ŚRODOWISKOWYCH

CO NAJMNIEJ DOBRY
DOBRY
DOBRY
SILNIE ZMIENIONA
NIEZAGROŻONA

Projektowane działania nie będą miały wpływu na stan czystości wód wymienionych rzek.

4.3

Charakterystyka hydrologiczna

Rzeki Gęsia i Radusza odznaczają się dość silnym oddziaływaniem czynników antropogenicznych na
charakter i wielkość przepływu. Wpływ na wartość i układ zwierciadła wody mają przede wszystkim liczne
budowle piętrzące stanowiące przeszkody jak również odcinkowe uregulowanie koryta. Przepływy
charakterystyczne i prawdopodobne wyznaczone zostały dla zlewni cząstkowych w przekroju
likwidowanych budowli.
Na przedmiotowych rzekach nie występują posterunki wodowskazowe, nie można więc wyznaczyć
przepływów metodami bezpośrednimi. Na potrzeby niniejszego opracowania wielkości przepływów
prawdopodobnych określono na podstawie danych zawartych w „Atlasie Hydrologicznym Polski” – map
maksymalnego odpływu rzecznego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. Przepływ ten przy pomocy
kwantyli regionalnych został przeliczony na przepływy o pozostałych prawdopodobieństwach wystąpienia.
Zestawienia przepływów zamieszcza się w poniższej tabeli.
Tabela 5. Zestawienia wielkości przepływów w miejscach rozbieranych budowli
Powierzchnia
cząstkowa
zlewni [km2]
Rzeka Gęsia
(rozbiórka zastawki)
Rzeka Radusza
(rozbiórka przepustu)

Przepływ
Q1%

Przepływ
Q5%

Przepływ
Q10%

Przepływ
Q20%

Przepływ
Q30%

Przepływ
Q50%

SQ

SNQ

41,94

4,2

3,3

2,9

2,5

2,2

1,9

0,4

0,19

24,51

2,5

1,9

1,7

1,5

1,3

1,1

0,3

0,11

Wymiary kształtowanego koryta zostały dostosowane do wymiarów koryta istniejącego na
odcinkach sąsiednich, co nie będzie powodowało zmiany warunków przepływu wody w korycie rzeki.

5

Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.
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6
6.1

Ustalenia wynikające z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" jako dokument planistyczny służący
programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu między innymi: osiągnięcie lub utrzymanie co
najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, został zatwierdzony do realizacji przez
Prezesa Rady Ministrów i opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1911 z 28 listopada 2016r).
Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z tym „Planem … ” i innymi dokumentami i ustawami, na które
„Plan … ” się powołuje. Przytoczona w „Planie” strategia gospodarki wodnej określa podstawowe kierunki
i zasady umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami.
Celem strategii jest:
1. Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad
zrównoważonego użytkowania wód,
2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód
zależnych,
3. Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.
Projektowane prace wpisują się w działania służące poprawie stanu ekologicznego rzek poprzez
udrożnienie korytarzy ekologicznych. Planowana rozbiórka budowli służy właśnie likwidacji istniejących
barier, a wykonywane kształtowanie koryta jest następstwem likwidacji budowli i konieczności umocnienia
brzegów i dna cieku w miejscu likwidowanych budowli i ich bezpośrednim sąsiedztwem.

6.2

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Projektowane działania techniczne nie będą miały wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie
bezpieczeństwa powodziowego na przedmiotowych rzekach.

6.3

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy

Projektowane działania techniczne nie będą miały wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie retencji w
zlewni i zapobieganiu suszy.

6.4

d) programu ochrony wód morskich

Nie dotyczy

6.5

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Przewidziane działania nie dotyczą gospodarki wodno-ściekowej.

6.6

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym
Nie dotyczy
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7

Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub
korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności
na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

7.1
7.1.1

Wody powierzchniowe
Wody płynące i stojące

Rzeka Gęsia jest lewobrzeżnym dopływem Parsęty. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki wynosi
41,94 km2. Wypływa z jeziora Kiełpino, a uchodzi do Parsęty w okolicach miejscowości Ostrowąsy.
Całkowita długość rzeki wynosi 22,05 km. Rzeka na przeważającym obszarze ma charakter naturalny,
jednakże odcinkowe działania antropogeniczne w postaci regulacji koryta i budowy licznych budowli
stanowiących barierę ekologiczną, wpływają na ukształtowanie dna koryta i co za tym idzie na warunki
przepływu jak i warunki siedliskowe dla organizmów wodnych.
Rzeka Radusza ma łączną długość 19,3 km oraz powierzchnię zlewni 36 km2. Źródło znajduje się
nieopodal wsi Czechy, uchodzi do rzeki Perznica. Przepływa przez pojezierze Drawskie na którym występuje
duże zróżnicowanie terenu związane z licznymi wzgórzami morenowymi. Na większości obszaru rzeka ma
charakter naturalny z wyjątkiem odcinków objętych działaniami antropogenicznymi, takimi jak regulacja
koryta oraz budowa licznych budowli wodnych. Wykonane regulacje negatywnie oddziaływują na
środowisko naturalne, warunki przepływu wód oraz siedliska organizmów wodnych. Uśredniony spadek
koryta cieku wynosi 6 ‰, dzięki czemu ciek ma charakter górski. Duża wartość spadku spowodowana jest
różnicami wysokościowymi charakterystycznymi dla obszarów młodo glacjalnych. Takie ukształtowanie
sprzyja szybkiemu spływowi powierzchniowemu dzięki czemu podczas występowania opadu
atmosferycznego o dużym natężeniu będzie powodować wezbranie w rzece.

7.1.2

Jednolite części wód powierzchniowych

Rzeka Gęsia zlokalizowana jest w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych:
- Krajowy kod JCW PRW 60001744189 – „Gęsia”.
Rzeka Radusza zlokalizowana jest w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych:
- Krajowy kod JCW RW6000174426– „Radusza”.

7.1.3

Wpływ planowanych prac na wody powierzchniowe

Przewidziane do realizacji działania są częścią zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie drożności
korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu
ekologicznego trzech dopływów rzeki Parsęty: rzeki Gęsiej, Raduszy i Perznicy poprzez likwidację
istniejących na tych rzekach barier w migracji organizmów wodnych. Przewidziane w operacie działania
realizowane będą właśnie w celu usunięcia tych barier i poprawieniu stanu ekologicznego przedmiotowych
rzek. Inne działania, polegające na zlikwidowaniu pozostałych barier na przedmiotowych ciekach,
przewidziane w szerokim programie zwiększenia drożności wymienionych rzek, wykonane będą w ramach
prac konserwacyjnych cieków i nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wpływ inwestycji po
jej wykonaniu będzie za tym wyłącznie pozytywni i realizacja inwestycji jest niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych celów środowiskowych dla rzek Gęsia i Radusza.
Projektowane działania nie będą miały wpływu na reżim i wielkość przepływów w rzekach, ani na
stany wód. Zasięg oddziaływania inwestycji ograniczy się zasadniczo do miejsca jej wykonania.
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Pewien negatywny wpływ polegający głównie na lokalnym odcinkowym zmętnieniu wody w rzece
występował będzie w trakcie realizacji inwestycji. Oddziaływanie to będzie jednak lokalne, krótkotrwałe
i ustąpi po wykonaniu prac, a osiągnięte korzyści wielokrotnie przewyższą negatywne oddziaływania.
W trakcie wykonywania prac zachowany zostanie przepływ nienaruszalny w rzekach, a sama inwestycja nie
zmieni ani wielkości przepływów w rzekach w tym nie naruszy przepływów nienaruszalnych.

7.2

Wody podziemne
Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze JCWPd 9 .

Rysunek 3. Mapa lokalizacji JCWPd nr 9

Tabela 6. JCWPd nr 9
Lp. Parametr
1 Nazwa JCWPd
2 Europejski Kod JCWPd
3 Obszar dorzecza
4 Powierzchnia
5 % obszarów antropogenicznych
6 % obszarów rolnych
7 % obszarów leśnych i zielonych
8 % obszarów podmokłych
9 % obszarów wodnych
10 Ocena stanu ilościowego
11 Ocena stanu chemicznego
12 Ogólna ocena stanu
Ocena ryzyka nieosiągnięcia
13
celów środowiskowych

2016-2021 r.
9
PLGW60009
Obszar dorzecza Odry
2
4072 km
2,38
57,40
38,89
0,17
1,16
Dobry
Dobry
Dobry
Niezagrożona
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Wody podziemne na obszarze JCWPd nr 9 są drenowane przez cieki powierzchniowe oraz Morze
Bałtyckie. Poziom przypowierzchniowy i miedzyglinowy jest drenowany przez dopływy Parsęty i Radwi oraz
rzeki uchodzące bezpośrednio do Bałtyku, natomiast zasilanie następuje w wyniku infiltracji wód
opadowych. Poziom podglinowo-neogeńsko-paleogeńskizasilany jest głównie w wyniku przesączania z
poziomów czwartorzędowych, drenowany głównie przez Parsętę. Ponadto Radew, Chociel i Dzierzęcinka
lekko ten poziom drenują.
Planowane działania mają charakter lokalny i dotyczą płynących wód powierzchniowych. Nie będą one
miały wpływu na stan, czystość i jakość wód podziemnych i realizację celów środowiskowych.

8

Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego
odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

obliczania

oraz

Wielkość przepływu nienaruszalnego określono wg metodologii zalecanej przez RZGW w Krakowie.
Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika „k”
zależnego od typu hydrologicznego cieku i wielkości średniego niskiego przepływu (SNQ).
Wielkość współczynnika określono dla rzeki przejściowej i podgórskiej o zlewni mniejszej niż 500 km2
i wynosi k=1,27
Qn = SNQ x k
Rzeka Gęsia
Qn = 0,19 x 1,27
Qn = 0,24 m3/s
Rzeka Radusza
Qn = 0,11 x 1,27
Qn = 0,14 m3/s

Planowane działania nie wpływają w żaden sposób na wielkości przepływów w rzece, i nie zmieniają
przepływu nienaruszalnego.

9

Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód
podziemnych

Planowane działania nie wpłyną w żaden sposób na wielkości przepływów w rzece, i nie zmienią
przepływu średniego niskiego ani zasobu wód podziemnych.
Przepływ średni niski określono dla dwóch przekrojów planowanych działań na rzece Gęsiej i Raduszy
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Tabela 7 Przepływy średnie rzeka Gęsia i Radusza
Przepływ średni niski wg Stachy
Rzeka Gęsia
Średni roczny odpływ jednostkowy

[l/s km2]

SNq

4,53

km2

A

41,94

m3/s

SNQ

0,19

[l/s km2]

SNq

4,48

Powierzchnia zlewni

km2

A

24,51

Przepływ średni niski roczny (SNQ) wg Stachy

m3/s

SNQ

0,11

Powierzchnia zlewni
Przepływ średni niski roczny (SNQ) wg Stachy
Rzeka Radusza
Średni roczny odpływ jednostkowy

10 Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania
10.1 Okres rozruchu
Po wykonaniu kształtowania koryta cieków w rejonie likwidowanych budowli nie są wymagane
specjalne procedury czy działania związane z rozruchem. Po zakończeniu prac można od razu przystąpić do
eksploatacji.

10.2 Eksploatacja w warunkach normalnych
W warunkach normalnych (bez wezbrania) – nie przewiduje się innych wymaganych działań jak
wykonywana aktualnie bieżąca konserwacja koryta rzeki.

10.3 Eksploatacja w czasie wezbrania
Po przejściu wód wezbrania należy skontrolować stan wykonanych umocnień i w razie powstałych
ewentualnych uszkodzeń wykonać ich naprawę.

10.4 Zatrzymanie działalności i awaria
Ze względu na charakter działań – kształtowanie koryta, oraz zaprojektowaną technologię – narzut
kamienny w płotkach i narzut z kamienia nie przewiduje się możliwości zatrzymania działalności.
W przypadku awarii wykonanych umocnień należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy.
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11 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub
planowanych do wykonania urządzeń wodnych
W rejonie (do 20 km) planowanych prac na rzece Gęsia (rozbiórka zastawki i kształtowanie koryta)
zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody.

Rezerwaty
Nazwa

[km]

Przełom rzeki Dębnicy

6.17

Brunatna Gleba

12.50

Dolina Pięciu Jezior

12.70

Jezioro Prosino

13.98

Bagno Ciemino

15.85

Bagno Kusowo

16.52

Zielone Bagna

18.22

Torfowisko Toporzyk

19.39

Parki krajobrazowe
Nazwa

[km]

Drawski Park Krajobrazowy - otulina 2.08
Drawski Park Krajobrazowy

3.98

Parki narodowe
Brak obszarów

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa

[km]

Pojezierze Drawskie

8.28

Dolina Piławy

18.64

Jeziora Szczecineckie

19.74

Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe
Brak obszarów

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Nazwa
Ostoja Drawska PLB320019

[km]
0.31
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Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa

[km]

Dorzecze Parsęty PLH320007

2.19

Jeziora Czaplineckie PLH320039

4.78

Jeziora Szczecineckie PLH320009

14.49

Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036

15.85

Jezioro Śmiadowo PLH320042

18.42

Dolina Piławy PLH320025

18.64

W rejonie (do 20 km) planowanych prac na rzece Radusza (rozbiórka przepustu ze stopniem,
budowa brodu i kształtowanie koryta) zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody.
Rezerwaty
Nazwa

[km]

Cisy Tychowskie

9.80

Bagno Kusowo

11.21

Łąki Bobolickie

13.96

Jezioro Kiełpino

16.10

Buczyna

19.13

Jezioro Szare

20.13

Jezioro Piekiełko

20.17

Przełom rzeki Dębnicy 20.41

Parki krajobrazowe
Nazwa

[km]

Drawski Park Krajobrazowy - otulina 16.05
Drawski Park Krajobrazowy

18.18

Parki narodowe
Brak obszarów

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa

[km]

Jeziora Szczecineckie

12.53

Pojezierze Drawskie

16.50

Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa
Dolina rzeki Chocieli

[km]
14.54
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Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Nazwa
Ostoja Drawska PLB320019

[km]
2.14

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa

[km]

Dorzecze Parsęty PLH320007

1.23

Jeziora Szczecineckie PLH320009

9.52

Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022 11.09
Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 14.58
Jeziora Czaplineckie PLH320039

19.00

Stanowiska dokumentacyjne
Brak obszarów

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego urządzenia wodnego nie ma zabytków wpisanych do
ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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12 Uzgodnienia
Opierając się na opiniach uzyskanych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz
informacji z gmin Barwice i Grzmiąca ( pisma w załączeniu) projektowane działania nie wymagają uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z Art. 6 Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami
„Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
pkt 4 budowa oraz utrzymanie urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń
wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także
regulacja i utrzymanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.”
Niniejsza inwestycja polega na regulacji i utrzymaniu wód, a służy celom ochrony środowiska – jest więc
zgodnie z ustawą inwestycją celu publicznego.
Wg uzyskanych informacji z gmin Barwice i Grzmiąca dla obszarów objętych inwestycją nie zostały
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wymienione działania wykonywane będą
w oparciu o zgłoszenie budowlane, zgodnie więc z Art. 50 Ustawy o Planowaniu Przestrzennym nie jest dla
nich wymagane wydanie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Koncepcja rozwiązań projektowych dla zadania p.n. : „Zwiększenie drożności korytarzy
ekologicznych w dorzeczu Parsęty” została uzgodniona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w
Szczecinie – Zarządem Zlewni w Koszalinie. Przedstawione w koncepcji rozwiązania w tym likwidacja
wymienionych w operacie budowli uzyskały akceptację Zarządcy wód. Przedstawiono także cały zakres
planowanych do wykonania działań przewidzianych w ramach inwestycji „Zwiększenie drożności korytarzy
ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Uzyskano opinię które z planowanych działań wymagały będą uzyskania
pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, a które realizowane będą w ramach robót utrzymaniowych
cieków (pismo w załączeniu).
Proponowane rozwiązania zostały przedstawione Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie i uzyskano opinię o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodne ze stanowiskiem RDOŚ opinie zaprezentowały władze gmin Barwice i Grzmiąca, akceptując
jednocześnie planowane działania.
Likwidację przepustu na rzece Radusza uzgodniono z użytkownikiem przyległych działek
Nadleśnictwem Tychowo.,

-

Wykaz załączonych uzgodnień
1. Uzgodnienie z Nadleśnictwem Tychowo – jako głównym użytkownikiem, w sprawie rozbiórki
istniejącego przepustu i budowie brodu w tej lokalizacji.
2. Opinia RDOŚ o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia.
3. Opinia PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na temat
konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla działań planowanych w ramach inwestycji
„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”.
4. Opinia Gminy Barwice o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia.
5. Opinia Gminy Grzmiąca o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
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Profil podłużny odcinka kształtowania koryta rzeki Gęsia

B
Istniejący rów - dopływ prawostronny

Istniejąca budowla
przeznaczona do rozbiórki

112,19 113,11

112,19 113,11

nachylenie
skarp 1 : 1,5

10+668

10+652

nachylenie skarp – istniejce
10+647

10+643

10+640

10+639

10+634

nachylenie skarp – istniejce

10+629

10+610

Wykonanie w ramach prac utrzymaniowych koryta rzeki

B

A

A-A

10+663

Kształtowanie koryta cieku
umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy; umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
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i=2%

i=1%

Wykonanie rampy narzutowej kamienno-żwirowej
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Umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
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A

Istniejący stopień
do likwidacji

B

Istniejący przepust do likwidacji

A

86,52
85,31

86,35
85,27

85,27

86,43
85,24

i = 2%

Istniejące koryto cieku
7+388

Kształtowanie koryta cieku
7+377

umocnienia dna: narzut kamienno-żwirowy
umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach
nachylenie skarp – 1 : 1,5

7+369

7+347

7+343

7+338

7+337

85,11

86,53

Kształtowanie koryta cieku

Odcinek przejściowy
nachylenia skarp 1:6 ÷ 1:1,5

nachylenie podjazdów 1 : 6

85,20

L = 34,3 m

umocnienia skarp: narzut kamienny w płotkach

Odcinek przejściowy
nachylenia skarp 1:6 ÷ 1:1,5

84,89

86,42
85,21
84,67

i = 0%

7+358

L = 0,7 m

85,18

86,43

L = 4,5 m

84,59

86,44
84,59

85,16

86,44

86,50
85,17
84,64

85,16

86,40

86,40
84,42
84,54

84,61
85,17

86,40
84,22
84,48

84,64

i = 0%

BUDOWA BRODU umocnienia dna i podjazdów: narzut kamienno-żwirowy w płotkach BUDOWA BRODU

7+324

7+317

7+311

7+307

7+302

Wykonanie w ramach prac utrzymaniowych koryta rzeki

7+297

Wykonanie w ramach prac utrzymaniowych koryta rzeki
7+292

Zasypanie wyboju substratem kamienno-żwirowym

i = -7%

L=6m

i = 2%

7+331

L = 4,5 m

84,59

86,40
83,69
84,35

86,44
83,87
84,23

86,51
84,00

i = 0% L = 24,7 m
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L = 5,1 m

i = -7%

84,14

86,58
84,14

84,13

86,66

i = -1%
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KILOMETR RZEKI
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i = 1,5 % L = 5 m
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ODLEGŁOŚCI i SPADKI

84,50
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PROJEKTOWANE RZĘDNE DNA
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RZĘDNE TERENU
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Przejazd szerokość 6 m

B

A-A

B-B

Przekrój przez projektowany bród

Przekrój typowy - odcinek kształtowania koryta

Umocnienia skarp narzut kamienny w płotkach
Umocnienia dna i podjazdów: narzut kamienno-żwirowy w płotkach
Umocnienia dna narzut kamienno-żwirowy w płotkach
Istniejący przepust do likwidacji
Umocnienia skarp narzut kamienny w płotkach

1:6

1:6

5
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1:

1:1
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Likwidowany przepust ze stopniem rzeka Radusza

Likwidowana zastawka - rzeka Gęsia
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umocnień
betonowych
120
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betonowe

30
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80

Brak
umocnień
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A

100

150

40

80

Płyta
betonowa
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200

220

A
320

gałęzie

200

A

200-250

A

Droga
gruntowa
Umocnienia
betonowe

Przekrój podłużny A - A

Przekrój podłużny A - A
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0,00

- 0,05
- 0,35
- 0,55

-2,10
50

- 2,15
- 2,30

Narzut kamienny

100
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- 1,50
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200

0,00
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