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Kleczew, 22.07.2015 r. 
 
 
 

 
 
 
 
Znak sprawy: GK.6220.00015.2015 
Numer pisma: GK.KW-00634/15 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia o wystąpieniu do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii w poniższej 
sprawie: 
 
 

Zawiadamiam 
 
 

                                                                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
                                   w Koninie 

 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w 
Koninie z siedzibą ul. Okólna 59, 62 – 500 Konin wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem o 
zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego 
na: „Budowa ruroci ągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 
6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budzisławskiego i 
Wilczyńskiego.” 

 
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 

j.t.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w ww. sprawie. 
 
Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust.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 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwracam się z prośbą o 
wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 
ewentualnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia. Zmiana decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 
28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot.  
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Nazwa przedsięwzięcia w obowiązującej decyzji:  
„Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV 
oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego".  
 
Proponowana nowa nazwa:  
„Budowa rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB 
Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego”.  
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie  
budowlanym:  
Pkt 2, zapis w aktualnej decyzji:  
Przerzut wód kopalnianych prowadzić zgodnie z wariantem III (zgodnie z raportem ooś), tj.  
- do maksymalnej rzędnej lustra wody: 98,40 m n.p.m. w jeziorze Budzisławskim, 98,20m n.p.m. w 
jeziorze Wilczyńskim, 98,20 m n.p.m. w jeziorze Suszewskim, 97,80m n.p.m. w jeziorze 
Kownacko – Wójcińskim,  
- w ilości nieprzekraczającej sumarycznej wartości 0,4 m /s i w maksymalnej ilości 6,3 mln m /rok,  
- w miesiącach zimowych, od listopada do kwietnia, gdy w warstwie powierzchniowej epilimnionu 
(na głębokości ok. 1 m) wody Jeziora będą chłodniejsze od wód tłoczonych.  
Pkt 2, proponowany nowy zapis:  
Przerzut wód kopalnianych skierować do J. Wilczyńskiego i prowadzić do osiągnięcia rzędnej 
lustra wody równej 98,20 m n.p.m. w ilości nieprzekraczającej sumarycznej wartości 0,2 m/s. 
Przerzut prowadzić w półroczu hydrologicznym chłodnym, tj. od listopada do kwietnia włącznie. 
 
Pkt. 3., zapis w aktualnej decyzji:  
- rurociąg tłoczny zaprojektować z rur o średnicy wewnętrznej DN700 o całkowitej długości 
11.122,8m, w tym: rurociąg wspólny dla obu jezior o długości 9183m, rurociąg do Jeziora 
Budzisławskiego - 1475,4 m, rurociąg do Jeziora Wilczyńskiego - 464,4 m.  
 
Pkt. 3., proponowany nowy zapis:  
Rurociąg tłoczny o całkowitej długości ok. 9570 m, zaprojektować z rur o średnicy wewnętrznej 
dostosowanej do ilości przerzucanej wody.  
 
Pkt. 7., zapis w aktualnej decyzji:  
- w pompowni zainstalować trzy pompy zasilane energią elektryczną, w tym jedną rezerwową, 
połączone równolegle do wspólnego kolektora tłocznego.  
 
Pkt. 8., jest:  
- wykonać zbiornik retencyjny pompowni o pojemności czynnej 6 000 m jako otwartą budowlę 
ziemną o skarpach zabezpieczonych przed przesiąkaniem poprzez ułożenie folii izolacyjnej PE o 
grubości 1,00 do 1,50 mm, obsypanej warstwą piasku oraz zabezpieczonej przed uszkodzeniami 
mechanicznymi geowłókniną i płytą betonową zbrojoną – kratą o grubości 12,5 cm. Węzeł 
rozdzielczy zaprojektować jako pod-ziemną komorę żelbetową. 
 
Pkt. 7. i 8  
Inwestor wnioskuje o usunięcie punktów 7 i 8 z treści decyzji  
proponowany nowy zapis:  
Do prowadzenia przerzutu wody wykorzystać zespół urządzeń hydrotechnicznych, nazywanych 
„pompownia SK-6”, który jest w końcowej fazie budowy i w założeniach ma służyć do 
odwodnienia tzw. zatoki wschodniej odkrywki Jóźwin IIB. 
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Pkt 9., zapis w aktualnej decyzji:  
- na zakończeniach rurociągu tłocznego, przed jeziorami wykonać dwie studnie rozprężające.  
 
Pkt 9., proponowany nowy zapis:  
Na zakończeniu rurociągu tłocznego, przed jeziorem Wilczyńskim wykonać studnię rozprężającą.  
 
Pkt 10., zapis w aktualnej decyzji:  
- do wprowadzenia wód do niecek jezior zaprojektować rowy otwarte o długości: 23,5m od studni 
do Jeziora Wilczyńskiego i 23,7 m od studni do Jeziora Budzisławskiego, szerokości dna koryta 1,0 
m oraz skarpowaniu 1:1,5. Dno rowów oraz skarpy do wysokości 0,5 m umocnić 
prefabrykowanymi płytami betonowymi. Płyty betonowe na gruntach gliniastych układać na 
podsypce piaskowej. Ponadto zapewnić szczelność rowów poprzez zastosowanie warstwy folii PE 
o grubości 1 mm ułożonej pod płytami betonowymi w otulinie z geowłókniny.  
 
zapis w aktualnej decyzji:  
- do wprowadzenia wód do niecek jezior zaprojektować rowy otwarte o długości: 23,5m od studni 
do Jeziora Wilczyńskiego i 23,7 m od studni do Jeziora Budzisławskiego, szerokości dna koryta 1,0 
m oraz skarpowaniu 1:1,5. Dno rowów oraz skarpy do wysokości 0,5 m umocnić 
prefabrykowanymi płytami betonowymi. Płyty betonowe na gruntach gliniastych układać na 
podsypce piaskowej. Ponadto zapewnić szczelność rowów poprzez zastosowanie warstwy folii PE 
o grubości 1 mm ułożonej pod płytami betonowymi w otulinie z geowłókniny.  
 
Pkt 11., zapis w aktualnej decyzji:  
- wodę z rowu do Jeziora Wilczyńskiego doprowadzić bystrzem kamiennym o wymiarach 4 m × 45 
m, natomiast do Jeziora Budzisławskiego bystrzem kamiennym o wy-miarach 6m x 20m. Bystrza 
kamienne wykonać z kamienia polnego o średnicy 10-30 cm, zaklinowanego pospółką.  
 
Pkt 11., proponowany nowy zapis:  
Wodę z rowu do Jeziora Wilczyńskiego doprowadzić bystrzem kamiennym o wymiarach 4 m × 90 
m,. Bystrze kamienne wykonać z kamienia polnego o średnicy 10-30 cm, zaklinowanego 
pospółką.  
 
Pkt 12., zapis w aktualnej decyzji:  
- wyremontować i udrożnić połączenia pomiędzy jeziorami, w tym śluzę łączącą jezioro 
Suszewskie i Kownackie przed osiągnięciem poziomu umożliwiającego prze-pływ wody do 
poszczególnych jezior.  
 
Pkt 12. Inwestor wnioskuje o usunięcie tego zapisu z treści decyzji, w związku z rezygnacją z 
przerzutu wody z J. Wilczyńskiego do jezior położonych poniżej. Na obecnym etapie zakłada się 
napełnianie wyłącznie J. Wilczyńskiego oraz monitoring wpływu tego procesu na zmianę 
warunków fizyko-chemicznych wody, stan zbiorowisk roślinnych w szczególności populacji i 
stanu gatunkowego ramienic. Przerzut wody do jezior niżej położonych byłby możliwy w 
przyszłości po potwierdzeniu osiągnięcia pozytywnych efektów planowanych działań w 
ekosystemie Jeziora Wilczyńskiego.  
 
Proszę o uzgodnienie w sprawie przedmiotowego wniosku na podstawie art. 106 k.p.a. 
 
Załączniki: 
1. wniosek o zmianę decyzji środowiskowej, 
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2. karta informacyjna 
3. zestawienie działek zajmowanych pod inwestycję 
4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujący przewidywany obszar 
 
Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział rejonowy w Koninie 
3. aa.                      
 
 
 
Wszyscy zainteresowani w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do 
publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie 
Gminy i Miasta Kleczew, przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (pok. 205 w godzinach 
urzędowania). 
 
 
 
 
 
 


