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1. WSTĘP 

 

Operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Powiatu Pajęczańskiego, ul. Kościuszki 76; 

98-330 Pajęczno. Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie 

urządzenia wodnego tj dwóch studni chłonnych na działce nr 63/7 w miejscowości Pajęczno 

oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do  urządzeń kanalizacyjnych będących 

własnością innych podmiotów.  Zgodnie z ustawą  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( tj. w 

Dz. U. z 2015r. poz. 469.) - Wykonanie urządzeń  wodnych oraz korzystanie z wód 

polegające m.in. na wprowadzaniu ścieków opadowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie 

z art. 122 ust. 1 pkt ustawy - Prawo wodne wymaga  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

Zgodnie z art. 131 ust 1 ustawy Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 

wniosek, do którego dołącza się :  

- operat wodnoprawny  

- opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym  

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Pajęczno  

Zapis operatu wodnoprawnego jest zgodny z art. 132 ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. 

Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r. poz. 469).   

 

1.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 
 

Podstawą niniejszego operatu wodnoprawnego jest: 

 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. w Dz. U. z 2015 poz. 469) 

- Projekt zagospodarowania działki  

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno 

- Projekt  budowlany -  opracowany przez firmę PROINBUD Pajęczno  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.  

   150 ze zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie  

   należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  

   substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1800).  

   projekt kanalizacji deszczowej  

- Informacje inwestora. 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz. U. z 2013 poz. 21 ze. zm.)  

    w sprawie postępowania z osadem i odseparowanymi związkami ropopochodnymi .  

 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

   odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 poz. 139). 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa  z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji     

  obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz  warunków wprowadzania ścieków  

  do urządzeń kanalizacyjnych. ( Dz. U. z 2006r. poz. Nr 136 poz. 964 ze. zm.)   
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1.2. Zakład ubiegający się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego  
 

       O pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych  oraz odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej powstających na terenie Powiatowej 

Pływalni w Pajęcznie,  zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 5; 98-330 Pajęczno (dz. nr 

4390/1 i 4389/4    obręb Pajęczno-miasto ) oraz z części budynku dachu zlokalizowanego na 

działce nr 4389/3 ubiega się: 
 

Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie  

ul. Sienkiewicza 5 

98-330 Pajęczno 

 

1.3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 
 

Całość opracowania spełnia wymagania określone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 

2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r. poz. 469), oraz powinna zostać przedstawiona 

stosownie do art. 140 ust. 2 pkt. 1 w.w ustawy właściwemu w sprawie organowi ochrony 

środowiska celem wydania pozwolenia wodnoprawnego.  

   Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje przedstawienie warunków 

związanych z odprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej  

z powierzchni dachu parkingów oraz dróg dojazdowych zlokalizowanych na terenie 

Powiatowej Pływalni w Pajęcznie,  należącej do Inwestora.  Przedmiotowa inwestycja zgodna 

jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy  i miasta Pajęczno. 

Parametry odprowadzanych wód padowych i roztopowych w zakresie zawartości 

zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych nie powinny przekraczać wartości 

wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 poz. 1800 ).  

System kanalizacji deszczowej wyposażony będzie w urządzenia podczyszczające 

wody opadowe i roztopowe ze względu na warunki nałożone przez zarządcę  kanalizacji 

deszczowej. W celu oczyszczania ścieków zainstalowany zostanie separator koalescencyjny  

z osadnikiem o przepustowości min 20 l/s.  

 

1.4 Warunki korzystania z wód regionu wodnego 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rozporządzeniem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2014 poz. 1598 ) 

ustalił warunki korzystania z wód regionu wodnego dla rejonu objętego wnioskiem  

o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne (Dz. U 

z 2012r. poz. 145 ze. zm.) warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala, w drodze 

rozporządzenia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej po ich uzgodnieniu  
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z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 90 ust.1, pkt. 3 Prawa 

wodnego.  

 Zgodnie z § 2 wyżej cytowanego rozporządzenia cele środowiskowe dla jednolitych 

części wód regionu wodnego określone są w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry” dla którego wyznaczono  następujące cele środowiskowe: 

    - ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 

       tak aby osiągnąć dobry stan tych wód; 

   -  dla jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, ochrona 

      oraz poprawa potencjału i stanu tych wód, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny  

      i dobry stan chemiczny tych wód; 

    - powyższe cele realizować poprzez stopniową redukcję zanieczyszczeń, powodowanych  

       przez substancje priorytetowe i substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska  

       wodnego oraz zaniechanie lub stopniowe eliminowanie emisji do wód  

       powierzchniowych, substancji priorytetowych i substancji szczególnie szkodliwych dla  

       środowiska wodnego. 

 

Na podstawie programu  określono jednolite części wód powierzchniowych  

i podziemnych dla dokumentowanego obszaru oraz podano odstępstwa  od celów 

środowiskowych (derogacje)  ustalone dla dokumentowanego obszaru.  Dane te podano 

poniżej. 

Określenie jednolitych części wód i derogacji 

Jednolite części wód powierzchniowych: 

Europejski kod JCWP – PLRW600017181789  – rzeki 

Nazwa JCWP – Wierznica  

Typ JCWP – potok nizinny piaszczysty (17)  

Status JCWP – naturalna  

Ocena stanu – umiarkowany  

Ocena ryzyka –niezagrożona 

Derogacje – 

Uzasadnienie derogacji –  

                  

 Jednolite części wód podziemnych: 

 

Europejski Kod JCWPd: PLGW650077 w. PODZ. 

Ocena stanu ilościowego – dobry 

Ocena stanu chemicznego – dobry 

Ocena ryzyka ilościowego – zagrożona 

Ocena ryzyka chemicznego - niezagrożona 

Derogacje – 4 (5) – 1 cele mniej rygorystyczne – brak możliwości technicznych,  

Uzasadnienie derogacji – ze wzgl. na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego 

Bełchatów i brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze 

względów gospodarczych,  

 

      Obszar na którym znajduje się inwestycja znajduje się na terenie obszarów wrażliwych 

na substancje biogenne pochodzenia komunalnego (teren całego kraju). Dokumentowany 

obszar nie znajduje się w granicach obszarów ochrony siedliskowej i gatunkowej.  Omawiany 
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obszar leży poza terenem szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru 

dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód.  

1.5 Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) 

wymaga sporządzenia: 

1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.). 

2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2013 r.) dla obszarów, na 

których stwierdzi się istnienie dużego ryzyka powodziowego, wyznaczonych na 

podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Mapy wskażą obszary, w których 

prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (lub na których powódź będzie miała 

charakter zdarzenia ekstremalnego); średnie (występowanie powodzi nie częściej niż 

co 100 lat), a także wysokie. 

3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (do 22 grudnia 

2015 r.) opracowywanych na podstawie ww. map. 

Obecnie trwają prace i konsultacje społeczne na temat w/w planów. 

 

1.6 Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 

 
Za opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy odpowiedzialny jest Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Plany 

przeciwdziałania skutkom suszy, zawierają:  

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

 

Obecnie nie można odnieść się do planu przeciwdziałania skutkom suszy, ponieważ prace 

nad nim są w toku na etapie projektu. 

 

1.7 Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych zatwierdzony przez Radę 

Ministrów w dnia 16 grudnia 2003 r. ze późniejszymi zmianami. Ustalenia wynikające  

z Programu nie mają znaczenia z punktu widzenia odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych. 

 

2. Charakterystyka terenu  

 

 Pajęczno, leży w obszarze kilku regionów fizyczno – geograficznych: wysoczyzny 

Bełchatowskiej ( zaliczanej do Niziny Środkowopolskiej ) oraz Wyżyny Wieluńskiej  

( zaliczanej do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej ). Dominuje tu krajobraz lekko falistej równiny 
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polodowcowej, obniżającej się ze wschodu na północny zachód, zachód i południe, ponad 

powierzchnie której, wznoszą się w środkowej i północno-wschodniej części wydłużone 

wzgórza czołowo-morenowe.  Jednostajną rzeźbę terenu urozmaicają również, liczne suche 

dolinki erozyjno-denudacyjne, słabo zaznaczające się w terenie oraz doliny rzek i cieków. 

Charakterystycznym ukształtowaniem rzeźby terenu w części północnej i częściowo 

środkowej jest kierunek dolin i cieków ciągnący się równoleżnikowo na wschód i na zachód, 

zmieniający się w części południowo – wschodniej na NE-SW. Spadki terenu na 

przeważającym obszarze gminy nie przekraczają 5%, fragmentaryczne w obrębie zboczy 

dolinek rozcinających wysoczyznę, bądź doliny rzeki Warty dochodzą do 8 %, natomiast w 

obrębie zboczy wzgórz wynoszą od 5 % do 12 %. Obszar gminy Pajęczno leży w obrębie 

północno- zachodniej Monokliny Śląsko – Krakowskiej.  

             Obszar miasta Pajęczno położony jest w zlewni rzeki Warty. Poprzez najwyżej 

wyniesione tereny położone na wschód od miasta Pajęczno przebiega dział wody III rzędu, 

oddzielający spływ wód w trzech kierunkach: zachodnim, wschodnim i południowym. Obszar 

gminy i miasta odwadniany jest za pośrednictwem Warty oraz strumieni i licznych cieków 

okresowych. Na terenie miast Pajęczno występują również sztuczne zbiorniki wodne  

o niewielkich  na ogół powierzchniach oraz naturalne oczka wodne (  polodowcowe jezioro 

Ług). Grunty pod wodami zajmują na terenie gminy i miasta Pajęczno około 0,7 % jej 

powierzchni.    

 
 

 

 

 

 

2.1. Budowa geologiczna 

Utwory trzeciorzędowe występują w północnej części gminy. Stratygraficznie nalezą do 

miocenu, a litologicznie do kompleksu osadów piaszczystych i ilastych. Utwory 

trzeciorzędowe nie tworzą wychodni. Na terenie gminy zostały nawiercone na głębokości 

około 42-72 m w miejscowości Lipina.  

Utwory czwartorzędowe pokrywają cały obszar gminy za wyjątkiem obszarów 

wychodnich wapieni jurajskich. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się od 0 do 57 
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m, największą miąższość osiągają  w rejonie miasta Pajęczna. Są to utwory lodowcowe 

zlodowacenia środkowo – polskiego ( stadiał Warty). Wykształcone są  jako piaski 

wodnolodowcowe, piaski na glinach, gliny piaszczyste z domieszką  żwirów, piaski rzeczne, 

piaski i mułki oraz piaski wydmowe. Na południe od Pajęczna w rejonie miejscowości Dylów 

Rządowy występują piaski i żwiry moren czołowych. Piaski i mułki zastoiskowe występują w 

formie niewielkich płatów w pobliżu Makowisk i Głuszyny. W dolinie rzeki Warty w 

południowej części gminy występują piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych. Na tarasach 

tych między Patrzykowem i Wąsoszem osadziły się piaski wydmowe. Występują one również 

w rejonie Dylowa Szlacheckiego.  

Na terenie gminy i miasta Pajęczno  wody podziemne występują w dwóch piętrach 

wodonośnych czwartorzędowym i jurajskim ( poziom wodonośny w utworach jury górnej – 

malm ). Czwartorzędowe piętro wodonośne obejmuje obszar prawie całej gminy, lecz jego 

wartość użytkowa jest zróżnicowana związana z miąższością i wykształceniem utworów 

czwartorzędowych oraz warunkami zasilania. W rejonach gdzie miąższość osadów 

czwartorzędowych jest niewielka występuje jeden czwartorzędowo – jurajski poziom 

wodonośny. Podstawowy poziom wodonośny występuje w skrasowiałych i spękanych 

wapieniach górnej jury. Zasilany jest bezpośrednio poprzez leżące powyżej osady 

czwartorzędowe. Wody tego poziomu pozbawione są izolacji, bądź izolowane są częściowo. 

Wody jurajskie należą do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326.   

             Obszar miasta Pajęczno położony jest w zlewni rzeki Warty. Poprzez najwyżej 

wyniesione tereny położone na wschód od miasta Pajęczno przebiega dział wody III rzędu, 

oddzielający spływ wód w trzech kierunkach: zachodnim, wschodnim i południowym. Obszar 

gminy i miasta odwadniany jest za pośrednictwem Warty oraz strumieni i licznych cieków 

okresowych. Na terenie miast Pajęczno występują również sztuczne zbiorniki wodne  

o niewielkich  na ogół powierzchniach oraz naturalne oczka wodne (  polodowcowe jezioro 

Ług). Grunty pod wodami zajmują na terenie gminy i miasta Pajęczno około 0,7 % jej 

powierzchni. 

3.  Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego  

     korzystania z  wód 
 

Nieruchomość na której zlokalizowana jest inwestycja, będąca  przedmiotem 

opracowania, położona jest w miejscowości Pajęczno, na rogu ul. Sienkiewicza 

 i Żeromskiego,  stanowi własność Powiatu Pajęczańskiego i jest w trwałym zarządzie  

Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. Inwestor posiada tytuł własności  w postaci księgi 

wieczystej KW 19409, REP A 5382/2003 z 20.10.2003. Natomiast kanalizacja, do której będą 

odprowadzane ścieki opadowe z omawianego terenu należy do Urzędu Gminy i Miasta 

Pajęczno. 

 

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie powodowało oddziaływania na obiekty sąsiednie.  
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4. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia do osób trzecich 
 

W związku z ujęciem wód opadowych i roztopowych w szczelny system kanalizacji 

deszczowej, zaprojektowana instalacja do ujmowania i odprowadzania ścieków deszczowych 

nie będzie negatywnie oddziaływać na sąsiednie tereny. Lokalizacja przedmiotowej instalacji 

mieści się w granicach działki Inwestora i nie narusza praw osób trzecich, zatem Inwestor nie 

będzie miał obowiązków w stosunku do tych osób. Ścieki odprowadzane są do systemu 

miejskiej kanalizacji deszczowej a zarządca pismem z dnia z dnia 23.09.2015r. znak: 

PI.6853.49.2015;   ustalił warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej.  

5.  Oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód na obiekty chronione 

Zamierzone korzystanie z wód, nie będzie wpływać negatywnie w stosunku do 

obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j w Dz. U z 2015 poz. 1651.) – żaden taki obiekt nie znajduje się w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód. Również w obrębie zamierzonego korzystania z wód nie 

znajduje się żaden obiekt podlegający ochronie z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568). 
 

6. Rodzaj urządzeń pomiarowych  

W przypadku omawianej inwestycji nie planuje się żadnych urządzeń do pomiaru oraz 

rejestracji, ilości odprowadzanych ścieków albowiem dotyczy to wód opadowych i 

roztopowych.   

7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.  

Powstające ścieki to wody opadowe i roztopowe których głównymi 

zanieczyszczeniami są zanieczyszczenia powstałe ze spłukania powierzchni terenu zlewni tj. 

zawiesiny ( piasek błoto, wypłukiwane cząsteczki gruntu ) oraz substancje ropopochodne 

spływające na drogi dojazdowe, parkingi z nieszczelnych układów paliwowych, 

hamulcowych środków transportowych.  

Ilość zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zależna będzie głównie od 

stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natężenia deszczu 

oraz czasu jego trwania. Większa jej część zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych 

 i wpustach ulicznych. 

Jakość ścieków opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej powinna 

odpowiadać dopuszczalnym wartościom substancji określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. , poz. 1800). Zgodnie  

z ww. rozporządzeniem wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny 

zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin 

ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych.  
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Wody opadowe z połaci dachowych zwane umownie „czystymi” nie zawierają 

zanieczyszczeń kwalifikujących ich do zaliczenia jako wódy opadowe podlegające 

konieczności  podczyszczenia jednakże ujęte zostaną w wspólny system kanalizacji 

deszczowej.    

8. Charakterystyka gospodarki ściekowej na terenie Powiatowej Pływalni  

     w Pajęcznie 

     

8.1. Sposób zagospodarowania wód deszczowych. 

 

W stanie obecnym woda rozprowadzana jest po terenie działki, planowana inwestycja 

polegająca na utwardzeniu terenu za pomocą kostki brukowej oraz płyt ażurowych  

i wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej zapewni odbiór wód deszczowych z terenu 

inwestycji. Poprzez system kanalizacji deszczowej ścieki opadowe zostaną ujęte w szczelny 

system kanalizacji deszczowej oraz podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych 

i będą odprowadzane do  miejskiej kanalizacji deszczowej.  
 

8.2 . Separator koalescencyjny 
 

Dla projektowanego parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie dobrano 

separator koalescencyjny przeznaczony do oddzielania i zatrzymywania substancji 

ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do szczelnego zbiornika a następnie 

do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju 

kołowym, z otworami do podłączenia rur. Otwory do podłączenia rur wyposażone są w 

przejścia szczelne lub uszczelki, zapewniające szczelne i elastyczne podłączenie przewodów. 

We wnętrzu urządzenia znajduje się układ filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami 

koalescencyjnymi. Separatory wyposażone są w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego 

poziomu substancji ropopochodnych odcina odpływ ścieków do kanalizacji, uniemożliwiając 

w ten sposób skażenie odbiornika. 

Do projektowanego odwodnienia dobrano separator o następujących parametrach: 

- przepustowość : 20 l/s 

- średnica zewnętrzna : 1740 mm 

- wysokość zewnętrzna : 2350 mm 

- dopływ / odpływ : 200 mm 

- ilość zatrzymywanego oleju : 675 l 

- masa całkowita : 5350 kg 

 W przypadku posadowienia separatora na gruntach nośnych nie przewiduje się 

wykonania specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament 

np. z betonu B 10 o grubości ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, 

powinna być wypoziomowana oraz większa od podstawy zbiornika o 20 cm. Między 

zbiornikiem a fundamentem powinna znajdować się 5 cm warstwa piasku. Podczas 

użytkowania separatora należy dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość 

określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. 

Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, 

dlatego też ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie. Podczas opróżniania z 
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separatora nieczystości należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wkładu 

koalescencyjnego oraz przepłukanie pływaków zamknięcia odpływu. 
 

8.3.  Zasada działania separatora  
 

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na zjawisku sedymentacji  

i flotacji. Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych kropel oleju 

w większe. Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwu-stopniowym. Pierwszy stopień 

stanowi osadnik, w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny.  

Dopływające ścieki często charakteryzują się przepływem turbulentnym, który złagodzony 

może zostać w osadniku. Drugim etapem oczyszczania ścieków jest separator koalescencyjny, 

gdzie następuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki 

olejów flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych,  

a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ.  
  

Redukcja substancji ropopochodnych:  < 5 mg/l 

8.4  Konserwacja separatora.  

 W celu zapewnienia jak najlepszej i efektywnej pracy separatora należy go regularnie 

czyścić i usuwać nagromadzone w nim zanieczyszczenia. Należy sprawdzić następujące 

parametry:  

 - stopień wypełnienia osadnika 

 - stan techniczny filtrów 

 - ilość substancji ropopochodnych  

Stan napełnienia należy kontrolować co najmniej dwa razy w roku, w tym raz po zakończeniu 

zimy a także w przypadku, gdy na terenie parkują pojazdy mocno zanieczyszczone  

 zimy. Przed przystąpieniem do usuwania zanieczyszczeń należy bezwzględnie otworzyć 

wszystkie włazy w celu przewietrzenia wnętrza z oparów węglowodorów, gdyż mogą one 

stać się przyczyną wybuchu.  W celu usunięcia zatrzymanego oleju powinna być stosowana 

pompa zasysająca zatrzymane zanieczyszczenia z rury czepnej ułatwiającej czyszczenie. 

Osady z komór mogą być usuwane mechanicznie przy użyciu specjalistycznego wozu 

asenizacyjnego bądź ręcznie czerpakiem w przypadkach awaryjnych. Należy je usuwać gdy 

osadnik zostanie napełniony w ¼ pojemności i nie rzadziej niż raz w roku. W czasie 

czyszczenia komory flotacji węglowodorów, po jej całkowitym opróżnieniu wykonuje się 

płukanie filtra koalescencyjnego strumieniem wody bieżącej. Skuteczne oczyszczanie 

ścieków z węglowodorów zależy w znacznym stopniu od sposobu prowadzenia eksploatacji 

separatora.  
 

       

8.5. Charakterystyka ścieków pochodzących z terenu Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. 

 

Wody opadowe spływające z terenu utwardzonego tj. parkingu mają charakter 

zanieczyszczonych ścieków opadowych zwłaszcza po dłuższym okresie pogody 

bezdeszczowej, wskutek dużej akumulacji zanieczyszczeń powietrza na powierzchni ziemi. 

Czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenie ścieków opadowych są: gazy spalinowe, 

opad pyłu, wycieki olejów, natężenie ruchu samochodowego.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra  

Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 1800).  

Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne pochodzące z: 

§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,  

             pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 

1)   terenów przemysłowych składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 

2)   obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów  

o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie  

mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha 

- mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 

węglowodorów ropopochodnych. 

Odprowadzane ścieki nie będą zawierać substancji palnych i wybuchowych – benzyn, 

nafty, oleju, karbidu, substancji żrących i toksycznych kwasów, zasad, alkoholi, 

rozpuszczalników. Obecność tych związków mogłaby zaburzyć proces technologiczny 

oczyszczalni ścieków i przeróbki osadów, a także mogłoby to negatywnie wpłynąć na 

zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne. 

9. Opis urządzeń, instalacji służących do gromadzenia  i odprowadzania  ścieków. 

W związku z budową parkingu na potrzeby Powiatowej Pływalni w Pajęcznie 

zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji 

deszczowej. Odbiór wód opadowych i roztopowych jest możliwy przez system rur ułożonych 

wzdłuż drogi parkingu. Przebieg trasy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z 

planem sytuacyjno wysokościowym. Sprawnie działający system kanalizacji deszczowej 

wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.  

 

9.1.  Rury i kształtki  

 Projektuje się wykonanie przewodów odprowadzających wodę deszczową i roztopową 

dla projektowanego parkingu z rur PCV-u o klasie SN8. Średnice i długości podano na 

profilach oraz zagospodarowaniu terenu. W miejscach gdzie rury są ułożone bardzo płytko 

należy zastosować dodatkowe rury osłonowe, w celu uniknięcia uszkodzenia. Rury 

zastosowane do przepompowania wody za pomocą pomp zatapialnych należy wykonać z rur 

stalowych. 
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Próba szczelności 

 

Próbę szczelności dla kanału z PVC - U należy przeprowadzić na eksfiltrację wody  

z przewodu i infiltrację wody do przewodu.  

 

Eksfiltracja - czas trwania próby dla odcinka kanału do 50m - 30 minut powyżej 50m – 60 

minut. Na złączach kielichowych nie powinny pozywać się krople wody. Kanał uważa się za 

szczelny kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej 

niż 0,02dm³/m² zwilżonej powierzchni wewnętrznej rury. 
 

Infiltracja – próbę tą przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej 

powyżej posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 

5,0 H2O zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. Wartości. 

9.2.  Studzienki zbiorcze 

Projektuje się studzienki zbiorcze z tworzywa sztucznego o średnicy DN600.  

Do każdej studzienki należy również dobrać kinetę, odpowiednio do zmiany kierunku 

przepływu ścieków deszczowych. Głębokość studzienek określono na przekrojach. Łączenie 

króćców kielichowych ML z przewodami kanalizacyjnymi może być wykonane bezpośrednio 

z bosymi rurami i kształtkami. Przestrzeń wokół studzienki (0,5m od podstawy i rury 

trzonowej) powinna być wykonana z gruntu zdolnego do zagęszczania, dopuszczonego  

do stosowania w budownictwie drogowym, podanego w PN-S-02205:1998. Sposób 

prowadzenia prac ziemnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w  

PN-EN 1610:2002. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić wg projektu warstwami zgodnie  

z zasadami podanymi w PN-ENV 1046:2002(U). Studzienki usytuowane w jezdniach dróg 

lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 

124:2000) powinny posiadać zwieńczenie żeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000. 

Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi układania rur i studzienek 

z PP w gruncie wydanymi przez producenta. Zastosowano włazy żeliwne typ ciężki 12 t. 

 

9.3. Piaskownik oraz studnia na wodę podczyszczoną. 

 

 Piaskownik jak i studnię na wodę podczyszczoną należy wykonać z kręgów 

żelbetowych z betonu klasy C-45 według DIN 4034 łączonych na uszczelkę ściekową. 

Studnie wykonane będą szczelnie poprzez wykonanie kręgu z dnem. Powierzchnia pod 

kręgami powinna być prawidłowo zagęszczona, oraz wyrównana. 

Prace łączenia kręgów należy rozpocząć od oczyszczenia powierzchni kręgów. 

Następnie należy ułożyć uszczelkę na granicy zewnętrznej kręgu, przyklejając go w kilku 

miejscach klejem cyjanoakrylowym. Uszczelka musi być ułożona szczelnie, tak by jeden 

koniec dolegał do drugiego końca. Wpust po wewnętrznej stronie kręgu wypełnić zaprawą do 

łączenia kręgów i nałożyć następny krąg. Poprzez duże zagłębienie należy zastosować 

kominek betonowy w celu rewizji studni. Miejsca wprowadzenia rur PCV-u należy 

dodatkowo uszczelnić.  
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9.4.  Odwodnienie liniowe 

 

 Przy wjeździe na parking od ulicy Sienkiewicza oraz Żeromskiego zaprojektowano 

odwonienie liniowe, w celu wprowadzenia do oczyszczenia ścieków deszczowych które nie 

zostały ujęte w punktowe odwodnienie. Korytka odwodnienia wykonane jako żelbetowe 

ciężkie klasy B125 o wymiarach 1000x130x120 mm, o dopuszczalnym obciążeniu 12,5t. 

Nakrywa korytka wykonana z rusztu żeliwnego. Do odprowadzenia wody z koryta należy na 

końcach odwodnienia ułożyć studzienki klasy B125, o dopuszczalnym obciążeniu 12.5t.  

Sposób prawidłowego wbudowania w nawierzchnię 

1. Przygotować odpowiednie podłoże  

2. Oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię i 

rozciągnięciu żyłki od jednego kołka do drugiego. 

3. Wykopać dołek powiększając go 30cm na szerokości (B) i 20cm na głębokości (D). 

4. Przygotować beton klasy B 30. 

5. W razie potrzeby korytka można docinać na odpowiednią długość za pomocą szlifierki 

z tarczą do betonu. 

6. Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na przygotowanym wcześniej 

betonie. 

7. Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ nie ma 

możliwości poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy. 

8. Fugować klejem mrozoodpornym lub zaprawą piaskowo cementową poprzez 

nałożenie kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym 

układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody 

w odwodnieniu. 

9. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni. 

10. Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości 

ułożenia korytek oraz sprawdzeniu szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej. 

9.5. Pompy zatapialne 
 

Ze względu na ukształtowanie terenu odprowadzenie wody ze studzienki DN600 do 

piaskownika, oraz podczyszczonej wody ze szczelnej studni Ø2000 do sieci kanalizacyjnej 

jest niemożliwe. Zaprojektowano w tym celu pompy zatapialne do wody brudnej.  

Dla studzienki DN600 zaprojektowano pompę o parametrach: 

- maksymalna wydajność : 14m
3
/h 

- maksymalna wysokość podnoszenia : 9 m 

- temperatura cieczy: 0 °C do +50 °C 

- maksymalna wielkość cząstek : Ø 10 

- materiał : stal nierdzewna 

- króciec tłoczny: 1 ¼ 

- max. głębokość montażu: 10 m 

- moc wejściowa P1: 300 W 

- częstotliwość podstawowa: 50 Hz 

- napięcie nominalne: 1 x 220-230 V 

- prąd znamionowy: 1.3 A 
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- wielkość kondensatora - praca: 8 µF/400 V 

- rodzaj ochrony (IEC 34-5): 68 

- klasa izolacji (IEC 85): F 

- długość kabla: 3 m 

- rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO 

- masa netto: 6.5 kg 

- masa: 6.2 kg 
 

Dla studni Ø 2000 zaprojektowano pompę o parametrach: 

- maksymalna wydajność : 21 m
3
/h 

- maksymalna wysokość podnoszenia : 13 m 

- temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C 

- maksymalna wielkość cząstek : Ø 35 

- materiał : stal nierdzewna 

- króciec tłoczny: R2 

- max. głębokość montażu: 10 m 

- długość kabla: 10 m 

 

10.  Określenie ilości odprowadzanych ścieków  opadowych.  

Bilans terenu 

Teren inwestycji podzielono na zlewnie o następujących powierzchniach: 

– powierzchnia dachu budynku ok. 149,29 m2, 

– nawierzchnia z płyt ażurowych: ok. 773,4  m2, 

– nawierzchnia utwardzona kostką brukową: 1009,44 m2, 

Suma 1932,13 = 0,19 ha 

 

Obliczenie rocznego spływu wód opadowych  

Roczny spływ wód deszczowych z terenu przedmiotowej inwestycji obliczono wg wzoru:  

Qr. = H  x Ψ x F ( m
3
/rok ) 

gdzie:  

H – średnioroczny opad deszczu (dm
3
/rok ) – przyjęto opad 600 mm tj. 600 (dm

3
/ m

2
/rok )  

φ –współczynnik opóźnienia przyjęto 1 o ze względu na pow. do 1,00 ha,    

Ψ – współczynnik spływu – dla dachów  - 0,90  

Ψ – współczynnik spływu  dla dróg dojazdowych  ( kostka brukowa  ) - 0,85  

Ψ – współczynnik spływu  dla płyt ażurowych  ( kostka brukowa  ) – 0,6  

F – powierzchnia zlewni 
 

Dach  

 

Qr. = 0,600 x 0,90 x 149,29 = 80,61 m
3
/rok 

 

 Płyty ażurowe 

 

Qr. = 0,600 x 0,60 x 773,4  = 278, 42  m
3
/rok 

 

Kostka betonowa 
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Qr. = 0,600 x 0,85 x 1009,44  = 514,81 m
3
/rok 

 

Opad roczny  

 

Or = 80,61 + 278,42 + 514,81 = 873,84 m
3
/rok 

 

Średni  odpływ dobowy wyliczony został na podstawie  opadu rocznego podzielonego 

przez 365 dni i wynosi:  

Qśr.d = 2,40  m
3 

/d 

 

Natężenie spływu wód opadowych  z wyżej wymienionych powierzchni: 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego Ψ 
 

Ψ = 0,85 - nawierzchnie ulic z asfaltobetonu 

Ψ = 0,80 - nawierzchnie ulic i parkingów z kostki betonowej 

Ψ = 0,15 - tereny zielone 

 

Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zależności: 

 

t – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 

C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=5 lat ; odpowiednio 

prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu p=20%) 

 

Na tej podstawie wyznaczono natężenie deszczu miarodajnego q=130 [l/s ha]. 

 

Natężenie deszczu obliczeniowe: q0 = 15 l/s / ha 
 

Dachy  

Q  = F x Ψ x   q ( l/s) 

Qo = 0,015 x 0,90 x  15 = 0,20  l/s 

Qm  = 0,015 x 0,90 x 130  = 1,75  l/s 

Nawierzchnia z płyt ażurowych  

Qo = 0,077 x 0,60 x 15 = 0,69  l/s 

Qm  = 0,077 x 0,60 x  130  = 6,00  l/s 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

Qo = 0,10 x 0,85 x  15 = 1,27 l/s 

Qm  = 0,1 x 0,85 x 130  = 11,05  l/s 

Ilość wód deszczowych 

 

Qo = 0,20 + 0,69 + 1,27 = 2,16  l/s 
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Qm = 1,75 + 6,00 + 11,05  = 18,8  l/s 

Obliczenie maksymalnej ilości wód opadowych   

Qmax h = Qm x 15 x 60 / 1000  

Qmax h =  18,8 x 15x 60 / 1000 = 16,92  m
3
/h 

 

10.1 Dobór wielkości separatora 
 

Dobrano separator koalescencyjny o przepustowości max 20 l/s . Osadnik i separator 

zamontować przed odprowadzeniem do odbiornika zgodnie z rys. 2. Dobrane urządzenia 

podczyszczające do oddzielenia substancji ropopochodnych z wód opadowych, zapewniają 

parametry jakości podczyszczonych wód opadowych wprowadzonych do odbiornika zgodnie 

z Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 1800).  

 Opad maksymalny na godzinę obliczono według wzoru  

10.2 Ogólna ilość wód opadowych  odprowadzana do kanalizacji deszczowej wyniesie:   

   Qmax r = 873,84 m
3
/rok 

   Qśr.d  = 2,40  m
3
/d 

   Qmaxh = 16,92   m
3
/h 

11. Gospodarka odpadami  
 

Odpady powstające w wyniku pracy systemu kanalizacji związanej z stacją demontażu 

pojazdów to osady z osadnika oraz substancje ropopochodne z separatora. Poniżej 

przedstawiono wyszczególnienie odpadów z uwzględnieniem kodów podanych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr z 2014r. poz. 1923). 

1.   19 08 02 - zawartości piaskowników, 

2.   19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające substancje 

                        niebezpieczne. 

 Najbardziej niebezpiecznym odpadem powstającym w trakcie działalności stacji są 

substancje ropopochodne gromadzące się w separatorze są to odpady o kodzie 19 08 10* 

Inwestor  posiada umowę z firmą czyszczącą separator, jak i osadnik.  
 

12.  Efekt oczyszczania ścieków w urządzeniach podczyszczających 
 

Ścieki ze stacji demontażu pojazdów, zanim zostaną wprowadzone do zlewni 

Miejskiego Zakładu Komunalnego przechodzą przez urządzenia podczyszczające – separator 

zintegrowany z osadnikiem. Zadaniem ich jest zmniejszenie w ściekach ilości 

zanieczyszczeń. W osadniku opadają części cięższe od wody, głównie części mineralne, 

natomiast w separatorze gromadzą się słabo rozpuszczalne, lekkie frakcje związane z 
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substancjami ropopochodnymi. Producent separatora połączonego z osadnikiem gwarantuje 

oczyszczenia ścieków do poziomu dopuszczalnego dla takich parametrów jak substancje 

ropopochodne (do 90% oczyszczenia) oraz zawiesina (do 50 %). Wraz z zatrzymaniem 

zawiesiny zmniejsza się również stężenie w ściekach wielu innych parametrów. 
      

13. Pobór prób i częstotliwość poboru.  
 

Badania jakości ścieków przeprowadzone zostaną na podstawie dokonywanych przez 

inwestora co najmniej 2 razy w roku przeglądach eksploatacyjnych urządzeń 

oczyszczających. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją  obsługi  

i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie 

eksploatacji tego urządzenia.    
 

13.1 Zakres opróbowania  
 

 Proponuje się następujący zakres analizy ścieków: zawiesina ogólna, substancje 

ropopochodne (suma bądź w rozbiciu na oleje i benzyny).  

                   

14. Wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i wody podziemne.  
 

Ścieki opadowe ujęte w szczelny i zamknięty system kanalizacji w postaci kanałów 

deszczowych wraz z wpustami deszczowymi oraz przyłączami z rur spustowych napływające 

z powierzchni odwadnianych nie będą stanowiły zagrożenia dla wód powierzchniowych   

i podziemnych zawartość ewentualnych zanieczyszczeń w ściekach opadowych 

i roztopowych  powstających na terenie zlewni będzie eliminowana poprzez zastosowanie 

urządzeń podczyszczających w postaci separatora. Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1800).   

15. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,       

       zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii  

 

Projektowana kanalizacja deszczowa nie podlega procedurom rozruchowym.  

Nie przewiduje się awarii urządzenia lub zatrzymania jego działalności.  W przypadku 

odprowadzenia ścieków opadowych do ziemi nie jest możliwe wykonanie czynności, 

określonych w tym rozdziale. Zasada działania kanalizacji deszczowej jest następująca: do 

odbiornika odprowadzana jest taka ilość wód opadowych i roztopowych  jaka przejmą 

podczas trwania opadu o określonym natężeniu urządzenia kanalizacyjne. Nie ma możliwości 

zatrzymania tych wód, nie przeprowadza się rozruchu a ewentualne awarie urządzeń 

kanalizacyjnych muszą być na bieżąco usuwane. Stwierdzone nieprawidłowości należy 

naprawić w trybie natychmiastowym.   

16.  Sytuacje awaryjne  
 

         W trakcie eksploatacji systemu kanalizacji oraz urządzeń podczyszczających mogą 

zdarzyć się następujące sytuacje awaryjne: 
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 Przepełnienie zbiornika osadnika substancjami ropopochodnymi. Należy wyczyścić 

osadnik. 

 Przytkanie kanalizacji - należy sprawdzić drożność kanalizacji i usunąć zator. Po 

dokonaniu tych prac można ponownie eksploatować system kanalizacji. 
 

17. Wykaz stron postępowania  

 

1. Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie   

      ul. Sienkiewicza 5; 98-330 Pajęczno 

2. Urząd Gminy i Miasta Pajęczno  

      ul. Parkowa 8/12; 98-330 Pajęczno  

3. a/a 

 

 18. Wniosek  
 

      Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  

wodnego  tj. wylotu kanalizacji deszczowej do miejskiej kanalizacji deszczowej oraz w 

zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 

deszczowej stanowiącej własność innego podmiotu z terenu Powiatowej Pływalni w 

Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5; 98-330 Pajęczno.   

 

Czas obowiązywania pozwolenia  wodnoprawnego - 4 lata. 

 

 


