
Dobromierz, dnia 21 lutego 2017 r.

RBiR.6220.3.10.2016-2017

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie:

– art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej KPA,

– art.  71  ust.  2  pkt  2  oraz  art.  85  ust.  1  i  ust.  2  pkt  1  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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

353 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawa ooś,

– §3  ust.  1  pkt  5  rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po  rozpatrzeniu  wniosku  złożonego  w  dniu  23  czerwca  2016  r.  przez  Pana  Michała 

Twardziszewskiego  reprezentującego  "Hydro  Energy",  ul.  Graniczna  23,  58-560  Jelenia  Góra, 

działającego jako pełnomocnik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ustalam

środowiskowe  uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia  pn.„Budowa  małej  elektrowni  wodnej

o  mocy  40  kW  na  upuście  wody  biologicznej  zbiornika  Dobromierz  w  ramach  zadania 

pn."Zapewnienie  dodatkowego źródła  zasilania  w energię  elektryczną  urządzeń  zbiornika 

wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce", w wariancie najkorzystniejszym na środowisko

i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie należącym do Skarbu Państwa, będącym 

w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, tj. działka nr 352/3 
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obręb  Dobromierz,  powiat  świdnicki,  województwo  dolnośląskie.  Całość  zadania  ogranicza  się 

jedynie do wnętrza wieży zamknięć zbiornika. Powierzchnia działki nr 352/3 obręb Dobromierz, na 

terenie  której  będzie  realizowane  przedsięwzięcie  wynosi  łącznie  62,07  ha,  z  czego  na  teren 

inwestycji przypada 0,02 ha. W wieży zamknięć rejon, gdzie zabudowana będzie turbina, ogranicza 

się do powierzchni ok.12 m2. Turbina typu Pelton o mocy 40 kW zostanie zamontowana na jednym 

z dwóch rurociągów zrzutu wody biologicznej ze zbiornika. Montaż będzie polegał na wycięciu 

odcinka  rurociągu  i  wstawieniu  w  to  miejsce  trójnika  doprowadzającego  wodę  do  kompletnej 

turbiny. Turbozespół będzie wyposażony w automatykę sterowania i zabezpieczeń, pozwalającą na 

pracę bez ciągłego dozoru, będzie więc obiektem bezobsługowym.

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  funkcjonowało  na  terenie  działki  numer  352/3  obręb 

Dobromierz. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz 

obrębu Dobromierz dla części 1A, zatwierdzonym uchwałą XXVI/157/17 Rady Gminy Dobromierz 

z  dnia  20.01.2017  r.  dla  terenu  działki  nr  352/3  położonej  w  obrębie  Dobromierz  obowiązuje 

funkcja:  WS1  -  tereny  wód  powierzchniowych.  Planowane  przedsięwzięcie  jest  zatem zgodne

z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

sąsiednich:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy:

2.1 Zabezpieczyć  się  w stanowisko z  sorbentem służącym do likwidacji  powstałych  wycieków

i wylewów substancji ropopochodnych.

2.2  Nie  należy  dopuszczać  do  długotrwałej  pracy  silników  spalinowych  maszyn  i  pojazdów 

budowlanych podczas postoju (ograniczyć emisję w fazie tzw. jałowego biegu).

2.3  Prace  budowlane  i  montażowe należy prowadzić  w taki  sposób,  aby zminimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów oraz  ograniczyć  negatywne ich  oddziaływanie  na  środowisko,  zdrowie

i życie ludzi.

2.4  Wytworzone  odpady  na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  należy  segregować  i  składować

w  wydzielonym  miejscu,  w  celu  przekazywania  podmiotom  uprawnionym  do  dalszego 

gospodarowania odpadami.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 

wymaganej do wydania decyzji. 

W  dokumentacji  należy  uwzględnić  zapisy  i  rozwiązania  podane  w  raporcie

o  oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn.:„Budowa  małej  elektrowni  wodnej
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o  mocy  40  kW  na  upuście  wody  biologicznej  zbiornika  Dobromierz  w  ramach  zadania 

pn."Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego 

Dobromierz na rzece Strzegomce" [Opole 2016 r., Krzysztof Kręciproch, Paweł Kręciproch] wraz

z uzupełnieniami.

II.  Przed  rozpoczęciem  realizacji  przedsięwzięcia  nie  stwierdzam  konieczności 

przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 czerwca 2016 r. uzupełnionym w dniu 11 lipca  2016 r. Pan Michał 

Twardziszewski reprezentujący "Hydro Energy", ul. Graniczna 23, 58-560 Jelenia Góra działający 

jako pełnomocnik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwrócił się do Wójta 

Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia  pod nazwą "Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 40 kW na upuście wody 

biologicznej  zbiornika  Dobromierz  w  ramach  zadania  pn."Zapewnienie  dodatkowego  źródła 

zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce". Do 

wniosku dołączono wymagane przepisami  art.  74 ustawy ooś  dokumenty.  Po  przeanalizowaniu 

złożonych dokumentów, przedmiotową inwestycję zgodnie z §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz.  71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, tj. elektrownie wodne. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 

ooś  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  wymagane  dla  planowanych 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z  dnia  20  lipca  2016 r.  znak  RBiR.6220.3.2.2016 Wójt  Gminy Dobromierz  na 

podstawie art.  61 §1 KPA oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś zawiadomił o wszczęciu postępowania 

administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 

realizację  przedsięwzięcia  pod nazwą  „Budowa małej  elektrowni wodnej  o  mocy 40 kW na 

upuście  wody  biologicznej  zbiornika  Dobromierz  w  ramach  zadania  pn."Zapewnienie 

dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz 

na  rzece  Strzegomce". Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  zostało 

dostarczone   wszystkim stronom postępowania  oraz  zamieszczone  w  formie  obwieszczenia  na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, tablicach ogłoszeń w miejscowości Dobromierz oraz 

na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl.

Dnia 20 lipca 2016 r. na podstawie art. 64 ustawy ooś Wójt Gminy Dobromierz zwrócił się 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego 
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Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  w postanowieniu  nr 146/16

z dnia 10 sierpnia 2016 r. znak ZNS.620.40.2016. EK (data wpływu do tut. Urzędu: 12.08.2016 

r.)  stwierdził,  że  nie  ma  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej o mocy 40 kW na upuście 

wody  biologicznej  zbiornika Dobromierz,  ramach zadania  pn.:„Zapewnienie  dodatkowego 

źródła  zasilania  w energię  elektryczną  urządzeń zbiornika  wodnego Dobromierz  na rzece 

Strzegomce"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 4 sierpnia 2016 r. (data 

wpływu do tut. Urzędu: 12.08.2016 r.) znak WOOŚ.4240.645.2016.JM.1 wyraził opinię, że dla 

przedsięwzięcia  pod nazwą  „Budowa małej  elektrowni  wodnej  o  mocy 40  kW na upuście 

wody biologicznej zbiornika Dobromierz w ramach zadania pn. "Zapewnienie dodatkowego 

źródła  zasilania  w energię  elektryczną  urządzeń zbiornika  wodnego Dobromierz  na rzece 

Strzegomce"  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,

a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia powinien być 

zgodny z art. 66 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 ustawy ooś 

oraz  opinie  o  których  mowa  powyżej  Wójt  Gminy  Dobromierz  postanowieniem  z  dnia  30 

sierpnia  2016  r.  znak  RBiR.6220.3.4.2016  nałożył  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  małej 

elektrowni  wodnej  o  mocy  40  kW  na  upuście  wody  biologicznej  zbiornika  Dobromierz

w ramach zadania  pn.  "Zapewnienie  dodatkowego źródła  zasilania  w energię  elektryczną 

urządzeń zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce" oraz ustalił zakres raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś.

 Dnia  7.10.2016  r.  Pan  Michał  Twardziszewski  reprezentujący  "Hydro  Energy",

ul.  Graniczna  23,  58-560  Jelenia  Góra  działający  jako  pełnomocnik  Regionalnego  Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedłożył Wójtowi Gminy Dobromierz  raport o oddziaływaniu 

na środowisko. 

Wójt  Gminy  Dobromierz  dnia  10.10.2016  r.  zwrócił  się  do  Regionalnego  Dyrektora 

Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  z  wnioskiem  (znak  RBiR.6220.3.6.2016)  o  uzgodnienie 

warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Dnia  10.10.2016 r.  Wójt  Gminy Dobromierz  zwrócił  się  do Państwowego Powiatowego 

Inspektora  Sanitarnego  w  Świdnicy  z  prośbą  (znak  RBiR.6220.3.7.2016)  o  wyrażenie  opinii

w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
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Wójt  Gminy  Dobromierz  dnia  10.10.2016  r.  obwieścił  o  postępowaniu  prowadzonym

z  udziałem społeczeństwa  (znak  RBiR.6220.3.8.2016).  Możliwość  składania  uwag  i  wniosków

w formie  pisemnej,elektronicznej  i  ustnej  w terminie  od  dnia  11  października  2016 r.  do dnia

2 listopada 2016 r. W wyznaczonym okresie nikt nie wniósł uwag i wniosków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy  w postanowieniu  nr 219/16

z dnia 8 listopada 2016 r. znak ZNS.621.1.2016.EK (data wpływu do tut. Urzędu: 10.11.2016 

r.)  pozytywnie  zaopiniował  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia 

polegającego  na  budowie  Małej  Elektrowni  Wodnej  o  mocy  40  kW  na  upuście  wody 

biologicznej zbiornika Dobromierz, ramach zadania pn.:„Zapewnienie dodatkowego źródła 

zasilania  w  energię  elektryczną  urządzeń  zbiornika  wodnego  Dobromierz  na  rzece 

Strzegomce" pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Ponieważ w przedłożonych dokumentach  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  we 

Wrocławiu stwierdził braki uniemożliwiające zajęcie stanowiska, wezwał inwestora pismem z dnia 

7  grudnia  2016 r.,  znak  WOOŚ.4242.942016.ŁCK.2 do  uzupełnienia  informacji.  Dokumentacja 

została  uzupełniona  pismem  z  dnia  30  grudnia  2016  r.  w  zakresie  brakujących  informacji

i wyjaśnień wystarczających do zajęcia stanowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 16 

stycznia 2017 r. znak WOOŚ.4242.94.2016.ŁCK.4 uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

Przedmiotem oceny jest budowa małej elektrowni wodnej na zbiorniku Dobromierz.

W  celu  zapewnienia  możliwości  przechowywania  wyposażenia  potrzebnego  do  prawidłowej 

eksploatacji elektrowni zostanie wykorzystane istniejące zaplecze techniczne i socjalne zbiornika.

Inwestycja  polega  na  budowie  turbiny  wodnej  na  istniejącym  rurociągu  zrzutowym  wody 

biologicznej ze zbiornika Dobromierz. Rurociąg o średnicy 300mm zabezpieczony jest na wlocie 

kratą. Realizacja planowanych prac nie spowoduje zmiany warunków poboru wody, nie wymagać 

będzie  również  wykonywania  żadnych  prac  zarówno  przy  wlocie  do  rurociągu,  jak  i  na  jego 

wylocie.  Nie spowoduje również przekształcenia  koryta  cieku ani  zaburzeń w przepływie wód. 

Działania  określone  w  punkcie  2  podpunkt  2.1  mają  na  celu  zabezpieczenie  przed  skażeniem 

substancjami ropopochodnymi, pozwoli również na ograniczenie uciążliwości, które mogłyby mieć 

wpływ  na  jakość  i  stan  wód  podziemnych  i  powierzchniowych.  Nie  dojdzie  również  do 

dodatkowego zasolenia i zakwaszenia wód płynących oraz zmian temperatury wody. Z realizacją 

przedsięwzięcia nie wiąże się zatem emisja metali ciężkich, pestycydów oraz innych szkodliwych

i niebezpiecznych dla środowiska wodnego substancji.

Teren  planowanej  inwestycji  jest  objęty  obowiązującymi  zapisami  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony uchwałą nr XXVI/157/17 Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 20.01.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r., poz. 402) w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz, obrębu Dobromierz dla 
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części 1A. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działki objęte 

wnioskiem zlokalizowane są  na obszarze  oznaczonym w planie  symbolem WS1 - tereny wód 

powierzchniowych.

W toku prowadzonego postępowania przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia 

na  środowisko  gruntowo-wodne  i  ustalono,  że  inwestycja  zlokalizowana  zostanie  w  granicach 

jednostki  planistycznej  gospodarowania  wodami-jednolitych  części  wód  powierzchniowych 

(JCWP) o nazwie Strzegomka,  zb.  Dobromierz,  kodzie  PLRW600001348339,  stanowiącą silnie 

zmienioną część wód o złym stanie ogólnym, zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się charakteryzował krótkotrwałym, ale intensywnym 

oddziaływaniem  akustycznym.  Po  zakończeniu  prac  oddziaływanie  to  zaniknie.  Na  etapie 

funkcjonowania emisja hałasu będzie związana jedynie z pracą turbin, generatora, niemniej jednak, 

z  uwagi  na  zabudowanie  najgłośniejszych  urządzeń,  ich  oddziaływanie  akustyczne  będzie 

nieznaczne. Urządzenia wodne zlokalizowane są w znacznej odległości od terenów zabudowanych 

co wyklucza jej negatywne oddziaływanie. 

Na  etapie  funkcjonowania  przedsięwzięcia  nie  będą  emitowane  zanieczyszczenia  do 

powietrza. Warunek określony w punkcie 2 podpunkt 2.2 wprowadzono w celu zminimalizowania 

wtórnej niezorganizowanej emisji pyłów różnej granulacji oraz zanieczyszczeń pochodzących ze 

spalania paliw w silnikach maszyn, które mogą występować podczas etapu budowy i likwidacji.

Punkt  2  podpunkt  2.3  -2.4  został  wprowadzony  w  celu  racjonalnego  gospodarowania 

odpadami. Źródłem odpadów będą głównie roboty realizacyjne, związane m.in. z realizacją małej 

elektrowni wodnej. Mała elektrownia wodna jest obiektem bezobsługowym, w związku z czym nie 

będą powstawały ścieki bytowe. Wody opadowe będą natomiast  swobodnie infiltrowały w głąb 

ziemi, tak jak ma to miejsce w stanie obecnym.

Wariant  inwestycyjny  jest  wariantem  najkorzystniejszym  dla  środowiska  z  uwagi,  iż 

planowane przedsięwzięcie na analizowanym terenie będzie miało nieznaczące oddziaływanie na 

gatunki  i  siedliska,  dla  ochrony których  zostały wyznaczone  obszary Natura  2000.  Nie  będzie 

powodować negatywnego oddziaływania na gleby i powierzchnię ziemi, zarówno w trakcie budowy 

jak i podczas eksploatacji elektrowni zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko ograniczy się 

tylko do terenu lokalizacji inwestycji, a więc do terenu na którym nie występuje żadna roślinność. 

Inwestycja nie wymaga likwidacji szaty roślinnej, a po wybudowaniu elektrowni teren przyległy nie 

zmieni  swojej  postaci,  zasięg  oddziaływania  hałasu  powstającego  podczas  pracy  turbiny  nie 

wykroczy  poza wnętrze zamkniętej wieży. Charakter inwestycji koncentruje jej oddziaływanie na 

ograniczoną powierzchnię, która przewidziana jest pod montaż turbiny - obszar kilkunastu metrów 

kwadratowych  wewnątrz  istniejącej  wieży  zamknięć  zbiornika.  Oznacza  to  brak  wpływu  na 

krajobraz na każdym z etapów. W wyniku realizacji nie dojdzie do przekształcenia powierzchni 

terenu oraz do zmian stosunków wodnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu 
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na organizmy wodne.

W związku z realizacją , eksploatacją i ewentualną likwidacją przedsięwzięcia nie nastąpi 

żadna zmiana klimatu z uwagi na mikro skalę omawianej inwestycji.

Realizacja  planowanych działań  nie  wywoła  również  negatywnych  oddziaływań na  środowisko 

przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dobromierz PLH020034 oraz 

przyrodę i krajobraz Książańskiego Parku Krajobrazowego, a także w żaden sposób nie wpłynie na 

różnorodność biologiczną. 

Zgodnie  z  art.  10  KPA  zapewniono  stronom  czynny  udział  w  każdym  stadium 

prowadzonego postępowania,  a przed wydaniem decyzji  umożliwiono wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i  materiałów.  Na żadnym z etapów nie  wniesiono uwag do toczącego się 

postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem Wójta 

Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3

Otrzymują:
1. Pan Michał Twardziszewski 
Hydro Energy
ul. Graniczna 23
58-560 Jelenia Góra
2.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 KPA
4. a/a
Do wiadomości otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin
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Załącznik do decyzji
znak RBiR.6220.3.10.2016-2017

            z dnia......lutego 2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 
40 kW na upuście wody biologicznej zbiornika Dobromierz w ramach zadania 

pn."Zapewnienie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną urządzeń zbiornika 
wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce"

Przedmiotem oceny jest budowa małej elektrowni wodnej na zbiorniku Dobromierz.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie należącym do Skarbu Państwa, będącym 

w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, tj. działka nr 352/3 

obręb  Dobromierz,  powiat  świdnicki,  województwo  dolnośląskie.  Całość  zadania  ogranicza  się 

jedynie do wnętrza wieży zamknięć zbiornika. Powierzchnia działki nr 352/3 obręb Dobromierz na 

terenie,  której  będzie  realizowane  przedsięwzięcie  wynosi  łącznie  62,07  ha  z  czego  na  teren 

inwestycji przypada 0,02 ha. W wieży zamknięć rejon, gdzie zabudowana będzie turbina, ogranicza 

się do powierzchni ok.12 m2. Turbina typu Pelton o mocy 40 kW zostanie zamontowana na jednym 

z dwóch rurociągów zrzutu wody biologicznej ze zbiornika. Montaż będzie polegał na wycięciu 

odcinka  rurociągu  i  wstawieniu  w  to  miejsce  trójnika  doprowadzającego  wodę  do  kompletnej 

turbiny. Turbozespół będzie wyposażony w automatykę sterowania i zabezpieczeń, pozwalającą na 

pracę bez ciągłego dozoru, będzie więc obiektem bezobsługowym.

Planowane  przedsięwzięcie  będzie  funkcjonowało  na  terenie  działki  numer  352/3  obręb 

Dobromierz. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działki nr 352/3 położonej w obrębie Dobromierz obowiązuje funkcja WS1 - tereny wód 

powierzchniowych.  Planowane  przedsięwzięcie  jest  zatem  zgodne  z  ustaleniami  Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

W  celu  zapewnienia  możliwości  przechowywania  wyposażenia  potrzebnego  do  prawidłowej 

eksploatacji elektrowni zostanie wykorzystane istniejące zaplecze techniczne i socjalne zbiornika.

Inwestycja  polega  na  budowie  turbiny  wodnej  na  istniejącym  rurociągu  zrzutowym  wody 

biologicznej ze zbiornika Dobromierz. Rurociąg o średnicy 300mm zabezpieczony jest na wlocie 

kratą. Realizacja planowanych prac nie spowoduje zmiany warunków poboru wody, nie wymagać 

będzie  również  wykonywania  żadnych  prac  zarówno  przy  wlocie  do  rurociągu,  jak  i  na  jego 

wylocie. Nie spowoduje również przekształcenia koryta cieku ani zaburzeń w przepływie wód. Nie 

dojdzie również do dodatkowego zasolenia i zakwaszenia wód płynących oraz zmian temperatury 

wody. Z realizacją przedsięwzięcia nie wiąże się zatem emisja metali ciężkich, pestycydów oraz 

innych szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska wodnego substancji.

WÓJT

                                                                                                                  (-) Jerzy Ulbin
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