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Piaski, dnia 18 maja 2015 r. 

OS.6220.09.2013 

 

D E C Y Z J A  

o  ś r o d o w i s k o w y c h  u w a r u n k o w a n i a c h  z g o d y  n a  r e a l i z a c ję  
p r z e d s i ę w z i ę c i a  

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku 
z art. 71 ust. 1, i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 6, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, 
art. 75 ust. 1 pkt. 4 i  ust. 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 pkt 1 ppkt a, b, c i ust. 3, 
art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także 
§ 3 ust. 1 pkt  65 i 66 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., 
Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowego Oddziału w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 
64-100 Leszno, który został złożony w dniu 20.12.2013 r., i przeprowadzeniu postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

ustalam 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zbiornik 
wodny „Gostyń-Piaski” i jednocześnie  

I.  Określam: 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie powiatu 

gostyńskiego w województwie wielkopolskim w Gminie Piaski oraz Gminie Gostyń, przy 

czym czasza zbiornika w całości znajdować się będzie na terenie Gminy Piaski. Na północ od 

zbiornika przebiega droga krajowa nr 12, z kolei po stronie zachodniej droga wojewódzka 

nr 434. 

Obszar planowanej budowy zbiornika wodnego Gostyń został zlokalizowany na prawym 

brzegu rzeki Kani. Powierzchnia terenu zajęta pod zbiornik wynosi 49,52 ha, jego 

maksymalna długość to 1100 m a szerokość  510 m. 

Pod względem hydrologicznym planowany zbiornik będzie zlokalizowany w zlewni rzeki 

Kani (poza jej korytem), będącej lewym dopływem Kościańskiego Kanału Obry (Kanału 

Mosińskiego), który uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty. Całkowita powierzchnia zlewni 
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Kani wynosi 110,55 km2, długość 11,77 km, a powierzchnia jej zlewni do miejsca lokalizacji 

zbiornika wynosi ok. 77,8 km2. Największym dopływem Kani jest Stara Kania (dopływ 

z Piasków), której długość wynosi 7,85 km, a powierzchnia zlewni 29,16 km2. Sieć cieków 

w zlewni Kani jest gęsta. Większość drobnych cieków na tym obszarze jest pogłębiana 

i stanowi część systemu melioracyjnego. Aktualnie na terenie zlewni istnieją dwa 

zmeliorowane obiekty o łącznej powierzchni ok. 66 ha wyposażone w urządzenia do 

nawodnień grawitacyjnych. Na ciekach wchodzących w skład zlewni Kani zlokalizowane są 

34 budowle piętrzące, w tym 9 jazów i 1 zastawka na Kani oraz 22 stopnie na Starej Kani. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prowadzi na Kani systematycznych pomiarów 

i obserwacji hydrologicznych. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się następujące zakresy prac: 

1. Odbudowa rzeki Kani od km 5+100 do km 8+200 wraz z budowlami; 

2. Odbudowa rzeki Stara Kania od km 0+000 do km 0+700 wraz z budowlami; 

3. Wykopanie czaszy zbiornika; 

4. Wykonanie budowli wpustowych i zrzutowej zbiornika; 

− jaz z wpustem wody, 

− przepust z piętrzeniem i wpustem wody,  

− budowla przelewowo-spustowa,  

5. Przełożenie energetycznych linii napowietrznych średniego napięcia, poza obrys 

zbiornika; 

6. Wykonanie drogi technologicznej wokół zbiornika; 

7. Nadsypanie i wyrównanie terenu wokół zbiornika; 

 

2. Warunki wykorzystywania terenu 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.  

2.1. Warunki na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

1) w zakresie ochrony środowiska gruntowego oraz ochrony wód powierzchniowych 

i podziemnych: 

a) wszelkie prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością 

tak, aby wykluczyć zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego, 
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w szczególności spowodowane wyciekami paliwa i olejów ze stosowanych 

maszyn i urządzeń; 

b) stosować maty sorpcyjne, zabezpieczające przed ewentualnym 

przedostaniem się paliw i olejów do gruntu; 

c) zaplecze budowy, miejsce obsługi  bazy transportowej zorganizować na terenie 

utwardzonym i odwadnianym, względnie nieutwardzonym, lecz 

zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną; 

d) wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę zabezpieczać 

w przenośnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie baz ekip 

budowlanych; 

e) organizować roboty budowlane aby minimalizować ilość powstających 

odpadów; 

f) powstałe w trakcie realizacji odpady zagospodarować zgodnie z hierarchią 

postępowania z  odpadami 

• powstałe odpady, w tym odpady niebezpieczne, gromadzić w miejscu 

do tego przeznaczonym, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważniony podmiot 

g) masy ziemne usuwane i przemieszczane podczas prowadzenia prac 

selektywnie wybierać i na czas budowy układać w pryzmy. Podczas 

zdejmowania ziemi z cennymi zbiorowiskami roślinnymi, nie dopuszczać do 

wymieszania jej z torfem z podłoża.  

2) w zakresie ochrony jakości (czystości) powietrza i klimatu akustycznego: 

a) roboty budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (od 6.00 do 22.00); 

b) zapewnić transport materiałów pylących samochodami, których skrzynia 

ładunkowa wyposażona zostanie w opończe ograniczającą pylenie 

transportowanego materiału. 

 

3) w zakresie ochrony flory i fauny 

a) wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. 

od 16 lipca do 14 marca; 

b) usunięcie pozostałej roślinności przeprowadzić jednorazowo na całej 

powierzchni przeznaczonej pod budowę zbiornika. Działanie to wykonać poza 

sezonem rozrodczym zwierząt, tj. w okresie od 1 października do 28 lutego; 
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c) prace związane z odbudową rzeki Kani i Starej Kani prowadzić poza okresem 

rozrodczym zwierząt, tj. od 1 października do 28 lutego; 

d) przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia 

dokonać kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania chronionych 

gatunków zwierząt, w szczególności płazów; 

e) nie usuwać oraz nie niszczyć wykrotu znajdującego się nad ciekiem Stara 

Kania, w którym stwierdzono norę zimorodka; 

f) regularnie sprawdzać, czy na dnie wykopów i innych zagłębień znajdujących 

się na placu budowy nie ma uwięzionych zwierząt, a w przypadku ich 

stwierdzenia przenieść je w odpowiednie dla nich siedlisko; 

g) nieprzeznaczone do wycinki drzewa, w sąsiedztwie których będą prowadzone 

roboty budowlane,  na czas prowadzenia robót, odpowiednio zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a odsłonięte systemy korzeniowe 

zabezpieczyć przed przesuszeniem; 

h) wprowadzić nasadzenia rekompensujące za wycięte drzewa, w ilości co 

najmniej równej licznie drzew wyciętych, stosując gatunki rodzime; 

i) działania określone w warunkach c, e i h  wykonać pod nadzorem 

przyrodniczym; 

j) zapewnić płytką wodę od 50 do 100 cm głębokości, porośniętą roślinnością 

wodną na co najmniej 20% powierzchni zbiornika; 

k) wykonać łagodny spadek terenu, na około 50% długości linii brzegowej, który 

umożliwi migrację zwierząt z lądu do zbiornika i ze zbiornika w kierunku 

stałego lądu; 

l) obsadzić część brzegów (30%) roślinnością krzewiastą w celu utworzenia 

czatowni dla zimorodka; 

m) obsadzić brzegi zbiornika szuwarem wielogatunkowym z wykorzystaniem 

rodzimych gatunków roślin; 

n) zachować strefę szuwarów turzycowych, przylegającą do północnej granicy 

zbiornika, bez odgraniczania jej drogą technologiczną  jako siedlisk o istotnym 

walorze retencji i oczyszczania; 

o) place technologiczne i manewrowe zlokalizować poza zasięgiem 

występowania łąk; 

p) zachować łąkowy charakter terenu wokół zbiornika, z kośnym użytkowaniem 

(łąki rajgrasowe).  
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4) w zakresie organizacji pracy: 

a) place budowy ograniczyć do minimum a teren wykorzystać  sposób 

efektywny; 

b) w trakcie robót budowlanych zadbać o to, aby stwarzały jak najmniejszą 

uciążliwość dla środowiska (hałas, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, 

powodowaną pracą urządzeń) oraz w sposób eliminujący ingerencję 

w środowisko gruntowo-wodne; 

c) dobrać trasy komunikacyjne, powodujące najmniejszą uciążliwość dla 

mieszkańców. 

2.2 Warunki na etapie eksploatacji przedsięwzięcia: 

1) na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, podczas gospodarowania wodą w planowanym 

zbiorniku uwzględnić następujące zasady: 

a) napełnianie zbiornika realizować z wykorzystaniem rezerwy powodziowej 

zbiornika w miesiącach marzec-kwiecień danego roku; 

b) spuszczanie wody ze zbiornika do nawodnień realizować w miesiącach lipiec-

wrzesień po obniżeniu się poziomu wody w rzece Kani do stanów średnich, aż 

do uzyskania ponownie rezerwy powodziowej w zbiorniku; uzyskaną rezerwę 

wykorzystywać dla magazynowania wód z wezbrań letnich deszczów 

nawalnych; 

c) w okresie jesiennym obniżać poziom wody w zbiorniku do MinPP w celu 

stworzenia rezerwy dla przyjęcia wody z wezbrań wiosennych. 

2) gospodarowanie wodą na zbiorniku prowadzić z zachowaniem przepływu 

nienaruszalnego w rzece Kani poniżej zbiornika o wielkości co najmniej 0,023 m3/s; 

3) od momentu rozpoczęcia budowy zbiornika do co najmniej 6-ciu lat po jego 

wybudowaniu i oddaniu do użytku prowadzić monitoring stanu i jakości wód 

powierzchniowych na co najmniej 4 stanowiskach zlokalizowanych: 

- na Kani powyżej budowli piętrzącej w km 8+800 rzeki, 

- na Kani poniżej punktu zrzutu wody ze zbiornika w km 5+430 rzeki, 

- na Starej Kani powyżej budowli piętrzącej w km 0+350 rzeki, 

- w zbiorniku 

Zakres i częstotliwość monitoringu ustalić zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

4) wykonać sieć monitoringową składającą się z 12 piezometrów zlokalizowanych 

wzdłuż cieków Kania i Stara Kani oraz w pobliżu zbiornika monitorujących stan 

jakości wód gruntowych. W ww. sieci prowadzić pomiary zwierciadła wody, badania 

chemiczne wody w zakresie: amoniaku, azotanów, azotynów, fosforanów, ogólnego 
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węgla organicznego (OWO), ChZTMn, ChZTCr, chlorków, siarczanów oraz 

prowadzić obserwacje organoleptyczne. Pomiary zwierciadła wody oraz obserwacje 

organoleptyczne wykonywać raz w miesiącu natomiast badania fizyko-chemiczne 

wód podziemnych raz do roku. 

5) wyniki monitoringów sprawdzających stan jakości wód gruntowych przedstawiać 

w corocznych raportach Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska i Staroście Gostyńskiemu oraz do wiadomości Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym: 

 
1) planowany zbiornik wykonać poza korytami cieków Kania i Stara Kania. W projekcie 

budowlanym zachować następujące podstawowe parametry zbiornika: 

MinPP = 88 m n.p.m., NPP = 88,75 m n.p.m., MaxPP = 89,00 m n.p.m., różnica 

objętości wody w zbiorniku pomiędzy MinPP, a MaxPP równa co najmniej 

467600 m3, powierzchnia zalewu przy MaxPP nie większa niż 48,28 ha. 

2) w celu napełniania zbiornika wykonać budowlę piętrzącą zlokalizowaną w km 8+200 

rzeki Kani i dwa rurociągi o średnicy 2 x 800 mm doprowadzające wodę do zbiornika 

oraz budowlę piętrząca zlokalizowaną w km 0+350 rzeki Starej Kani i dwa rurociągi 

o średnicy 2 x 600 mm doprowadzające wodę do zbiornika. 

3) w progach budowli piętrzących wykonać otwory umożliwiające transport rumowiska 

wleczonego. 

4) w celu zrzutu wody ze zbiornika wykonać budowlę przelewowo-spustową z wylotem 

do koryta rzeki Kani w km 5+430. Zrzut realizować poprzez dwa rurociągi o średnicy 

2 x 800 mm i długości 110 m każdy. Część wylotową upustu do rzeki Kani wykonać 

jako dok żelbetowy wyposażony w barierę żelbetową do rozpraszania energii wody 

oraz w nieckę wypadową. 

5) utworzyć na zbiorniku dwie wyspy o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, o łagodnie 

wyprofilowanych brzegach i powierzchni pokrytej darnią pochodząca z łąk 

przeznaczonych pod zalew. 

6) uformować łagodne zbocza zbiornika o nachyleniu w przedziale od 1:3 do 1:4 

umożliwiające zwierzętom dostęp do wody. 

7) wyznaczyć punkty monitoringowe (piezometry), dla dokonywania obserwacji jakości 

wód. 
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8) wyznaczyć miejsce na okresowe gromadzenie mas ziemnych (torfu) usuwanych lub 

przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia  oraz odpadów z budowy 

i określić sposób ich zagospodarowania, uwzględniając wymagania ustalone 

w ustawie o odpadach. 

 
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii. 

II.  Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej 

III.  Stwierdzam konieczność zapobiegania, ograniczania  

oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

w zakresie jakości stanu wód gruntowych i powierzchniowych zgodnie z warunkami 

określonymi w pkt I ppkt 2 decyzji;  
IV.  Nie nakładam obowiązku: 

1) przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś 

2) przeprowadzenia postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko 

V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

VI.  Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej 

decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 20.12.2013 r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno zwrócił się 
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Zbiornik wodny Gostyń”, na terenie gminy wiejskiej Piaski oraz miejsko-wiejskiej Gostyń, 
powiat gostyński, woj. wielkopolskie. 

Do wniosku załączona została: karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej  oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujące 
przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, 
na którym będzie oddziaływać  przedsięwzięcie. 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie lateralnego zbiornika wodnego celem 
ochrony przeciwpowodziowej miasta Gostyń i terenów położonych w dolinie rzeki Kani oraz 
nawodnienia terenów w dolinie Kani. 
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Na podstawie § 3 ust. 1 pkt  65 i 66 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1397) w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235), zwanej dalej ooś, planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), Wójt 
Gminy Piaski zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia  
(Zawiadomienie OS.6220.09.2013 z dnia 02 stycznia 2014 r.). 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust. 3 ustawy 
ooś), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, strony były poinformowane o każdym stadium postępowania poprzez 
obwieszczenia zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, 
Urzędu Miejskiego w Gostyniu,  w gablotach informacyjnych miejscowości Podrzecze oraz 
Grabonóg, a także zamieszczone w Biuletynie Informacje Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Piaski. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Piaski pismem z dnia 02.01.2014 r. 
znak: OS.6220.09.2013  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii 
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w 
przedsięwzięcia.  

Pismem WOO-II.4240.9.2014.KL.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Poznaniu wystąpił o wyjaśnienie kwestii działek ewidencyjnych, na których planuje się 
posadowienie linii kablowych, będących  we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., 
w większości stanowiących tereny zamknięte, a co za tym idzie możliwej zmiany organy 
mającego we właściwości wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Piaski pismem z dnia 07.02.2014 r. znak: OS.6220.09.2013 odpowiedział, 
że planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu oddziaływania działek, będących we 
władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących nieczynną linię kolejową. 
W związku z czym planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. 

Pismem WOO-II.4240.9.2014.Kl.2 z dnia 19.02.2014 r. (wpł.24.02.2014 r.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 
jednocześnie określił zakres raportu dla w/w inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień z zakresu ochrony wód powierzchniowych i gospodarki wodno-ściekowej, 
hydrogeologii, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. Natomiast Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem ON.NS-71/2-7/14 z dnia 26 lutego 
2014 r. (wpł.28.02.2014 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
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Po przeanalizowaniu stanowisk organów uzgadniających  a także informacji zawartych 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych  
w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,  Wójt Gminy Piaski postanowieniem znak: OS.6220.09.2013, 
z dnia 12.03.2014 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i ustalił zakres raportu.  

Jednocześnie organ na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy ooś zawiesił postępowanie 
postanowieniem OS.6220.09.2013 z dnia 01.04.2014 r.  – do czasu przedłożenia przez 
Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

W dniu 19.08.2014 r. pismem nr RO PRIM-410/704/8/2014 z dnia 18.08.2014 r. 
Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, wykonany w lipcu 2014 r. przez Biuro inżynieryjno-konsultingowe Czesław 
Przybyła, w zakresie wskazanym w postanowieniu Wójta Gminy Piaski. W tym samym 
piśmie Wnioskodawca zwrócił się z próbą o wszczęcie zawieszonego postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn. „Zbiornik wodny Gostyń”. 

Wójt Gminy Piaski postanowieniem z dnia 29.08.2014 r. znak: OS.6220.09.2013 podjął 
zawieszone postępowanie i wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu o uzgodnienie warunków środowiskowych uwarunkowań dla planowanego 
przedsięwzięcia  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie 
opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. W tym samym dniu 
Wójt Gminy Piaski w uzgodnieniu z Burmistrzem Gostynia dokonali zmiany nazwy 
przedsięwzięcia na „Zbiornik wodny Gostyń-Piaski”. 

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, w celu zapewnienia 
udziału społeczeństwa w postępowaniu, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Piaskach 
oraz Urzędu Miejskiego w Gostyniu, gablotach miejscowości Podrzecze i Grabonóg, a także 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zawieszono informacje o:  

1) wpłynięciu wniosku  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;  

2) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia;  

3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii 
i dokonania uzgodnień;  

4) możliwości zapoznania się dokumentacją sprawy oraz składania wniosków i uwag 
w przedmiotowej sprawie  w terminie 21 dni (tj. od dnia 30.08.2014 r. do dnia 
19.09.2014 r.)  

We wskazanym w informacji terminie nie wpłynęło do Wójta Gminy Piaski żadne  pismo. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie  nr NS-71/6-16(02)/14 z dnia 

26.09.2014 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną dokumentację w zakresie ochrony 
zdrowia i warunków życia ludzi, bez zastrzeżeń. 

 
Pismem z dnia 01.10.2014 r., znak: WOO-I.4242.218.2014.IJ.1 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował o wyznaczeniu nowego terminu wydania 
uzgodnienia przez tamtejszy organ  

Pismem nr WOO-I.4242.218.2014.IJ.2 z dnia 03.10.2014 r., pismem 
nr WOO-I.4242.218.2014.IJ.3 z dnia 07.10.2014 r. oraz pismem znak: 
WOO-I.4242.218.2014.IJ.6 z dnia 27.11.2014 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
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w Poznaniu wzywał wnioskodawcę do uzupełnień raportu odziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. Ponadto  z uwagi na prowadzenie postępowania 
wyjaśniającego zawieszał postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora uzupełnień 
raportu. 

Wnioskodawca pismami z dnia 23.10.2014 r. oraz 18.12.2014 r. przedłożył 
uzupełnienia do  raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w pismach z dnia 02.01.2015 r., 
znak: WOO-I.4242.218.2014.IJ.8., oraz WOO-I.4242.218.2014.IJ.9 z dnia 16.01.2015 r. 
informuje o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia przez tamtejszy organ.  

Postanowieniem sygn. WOO-I.4242.218.2014.IJ.10 z dnia 29.01.2015 r. uzgodnił 
realizację przedsięwzięcia i określił warunki, które zostały uwzględnione w pkt 1 ppkt 2 
niniejszej decyzji . 

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z powyższym oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy 
ooś, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Piaskach oraz Urzędu  Miejskiego w Gostyniu, gablotach miejscowości 
Podrzecze i Grabonóg, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, umieszczono 
informacje o: wpłynięciu wniosku  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia „Zbiornik Wodny Gostyń – 
Piaski”; przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia; organie właściwym do wydania decyzji oraz organach 
właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; możliwości zapoznania się 
dokumentacją sprawy oraz składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie  w terminie 
21 dni (tj. od dnia 10.02.2015 r. do dnia 02.03.2015 r.). We wskazanym w informacji terminie 
nie wpłynęło do Wójta Gminy Piaski żadne  pismo. 

W związku z uzupełnieniem raportu przez Inwestora, na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy 
ooś Wójt Gminy Piaski pismem z dnia 04.02.2015r., znak: OS.6220.09.2013 wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o ponowne wyrażenie opinii 
w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na fakt dostarczenia 
przez wnioskodawcę szeregu uzupełnień do raportu. 

Pismem z dnia 18.02.2015 r. znak: ON.NS-71/6-4/15  Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Gostyniu zaopiniował pozytywnie przedłożoną dokumentację w zakresie ochrony 
zdrowia i warunków życia ludzi.  

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski pismem OS.6220.09.2015 z dnia 
26.02.2015 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia 
co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu  przed wydaniem decyzji. 
 W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków. 

Pismem z dnia 09.04.2015 r., znak: WOO-I.4242.218.2014.IJ.13 Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał Wójtowi Gminy Piaski pismo Polskiego Związku 
Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, w sprawie obecności 
ryb w rzece Kani. Pismem z dnia 16.04.2015 r. Wójt Gminy Piaski, na podstawie art. 50 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wezwał Inwestora 
do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie wyznaczył nowy termin 
załatwienia sprawy.  
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W dniu 30.04.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Inwestora, znak: 
RO PRIM-410/704/3/2015, podtrzymujące stanowisko o braku ryb zarówno w Kani jak 
i Starej Kani. 
Zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy ooś, jeżeli była prowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach biorąc pod uwagę: wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa 
w art. 77 ust. 1 cyt. ustawy; ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa. 
 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie wielkopolskim, 
w gminie Piaski. Obejmować będzie budowę lateralnego zbiornika wodnego Gostyń-Piaski 
oraz wykonanie budowli wpustowych i zrzutowych zbiornika. Ponadto Inwestor planuje 
odbudować koryto rzeki Kani od km 5+100 do km 8+200 i koryto rzeki Starej Kani od km 
0+000 do km 0+700. W ramach odbudowy rzeki Kani zmodernizowana zostanie istniejąca 
zastawka o wys. piętrzenia 0,80 m zlokalizowana w km 7+626 cieku. Odbudowa cieków 
będzie polegała na wyprofilowaniu dna i skarp, umocnieniu stopy skarp kiszką faszynową, 
darniowaniu skarp pasem o szerokości ok. 0,80 m i powyżej obsianiu mieszanką traw. Jako 
prace dodatkowe planowane jest przełożenie energetycznych linii napowietrznych poza obrys 
zbiornika, wykonanie drogi technologicznej wokół zbiornika oraz nadsypanie i wyrównanie 
terenu wokół zbiornika.  

Planowany zbiornik będzie zlokalizowany poza korytami cieków. Podstawowe 
parametry zbiornika to: MinPP = 88 m n.p.m., NPP = 88,75 m n.p.m., MaxPP = 89,00 m 
n.p.m., objętość wody w zbiorniku przy NPP = 787900 m3, a przy MaxPP = 904800 m3, 
powierzchnia zalewu przy MaxPP równa 48,28 ha, średnia głębokość zalewu przy NPP równa 
2,0 m, powierzchnia terenu zajęta pod zbiornik wynosząca 49,52 ha. Ponadto 
z charakterystyki  obiektu wynika, że przedmiotowy zbiornik posiada rezerwę powodziową 
zawierającą się pomiędzy poziomami piętrzenia Npp i MaxPP wynoszącą około 116900 m3, 
a pomiędzy poziomami piętrzenia MinPP i MaxPP około 467600 m3. W czaszy zbiornika 
Inwestor zamierza wykonać dwie wyspy o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha.  

Zasilanie zbiornika będzie się odbywać z rzeki Kani po spiętrzeniu jej wód jazem 
zlokalizowanym w km 8+200 poprzez dwa rurociągi o średnicy 2 x 800 mm długości 1742 m 
każdy oraz z rzeki Starej Kani po spiętrzeniu jej wód przepustem skrzynkowym 
zlokalizowanym w km 0+350 poprzez dwa rurociągi o średnicy 2 x 600 mm długości 80 m 
każdy. Zrzuty wody ze zbiornika będą realizowane poprzez budowlę przelewowo-spustową 
do koryta rzeki Kani w km 5+430 poprzez dwa rurociągi o średnicy 2 x 800 mm i długości 
110 m każdy. 

Jako główny cel projektowanego zbiornika wskazano złagodzenie fali wezbraniowej 
rzeki Kani i ochronę przeciwpowodziową terenów położonych poniżej zbiornika w dolinie 
rzeki Kani i w dolinie Kościańskiego Kanału Obry oraz magazynowanie wody do 
nawadniania posiąkowego użytków rolnych położonych w dolinie odcinka  ujściowego Kani 
oraz odcinka ujściowego Starej Kani. Dodatkowymi korzyściami będą: wyrównanie 
przepływów w korycie Kani i dalej w Kościańskim Kanale Obry, zwiększenie zasobności 
morenowego zbiornika wód podziemnych rzeki Kani, zwiększenie walorów krajobrazowych 
regionu oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystki i rekreacji. 
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Pod względem hydrologicznym planowany zbiornik będzie zlokalizowany w zlewni rzeki 
Kani (poza jej korytem), będącej lewym dopływem Kościańskiego Kanału Obry (Kanału 
Mosińskiego), który uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty. Całkowita powierzchnia zlewni 
Kani wynosi 110,55 km2, długość 11,77 km, a powierzchnia jej zlewni do miejsca lokalizacji 
zbiornika wynosi ok. 77,8 km2. Największym dopływem Kani jest Stara Kania (dopływ 
z Piasków), której długość wynosi 7,85 km, a powierzchnia zlewni 29,16 km2. Sieć cieków 
w zlewni Kani jest gęsta. Aktualnie na terenie zlewni istnieją dwa zmeliorowane obiekty o 
łącznej powierzchni ok. 66 ha wyposażone w urządzenia do nawodnień grawitacyjnych. Na 
ciekach wchodzących w skład zlewni Kani zlokalizowane są 34 budowle piętrzące, w tym 9 
jazów, i 1 zastawka na Kani oraz 22 stopnie na Starej Kani.  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prowadzi na Kani systematycznych 
pomiarów i obserwacji hydrologicznych. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia 
przepływy charakterystyczne rzeki Kani w przekroju planowanego zbiornika (km 5+360 
cieku) zostały obliczone metodą analogii hydrologicznej przez Pracownię Projektową 
mgr inż. Maciej Wujek. Jak wynika z raportu, ustalono, że średni przepływ z wielolecia 
1951-2000 wynosi 0,25 m3/s, przy średnich przepływach z półrocza zimowego i letniego 
wynoszących odpowiednio 0,36 i 0,13 m3/s. Przedstawione w raporcie obliczenia bilansowe 
wykazały, że przepływ rzek Kani i Starej Kani w roku przeciętnym pozwalają na utrzymanie 
złożonego normalnego poziomu piętrzenia w zbiorniku, a nadwyżki wody mogą być 
wykorzystywane do nawodnień użytków rolnych. Wyniki wykonanego bilansu dla roku 
suchego wskazują, że zasoby zlewni nie zaspokajają potrzeb zbiornika w miesiącach od lipca 
do września i w tym okresie lustro może się obniżyć poniżej NPP. Jednak, jak wynika 
z raportu, okresowe obniżenia stanów wody w jeziorach położonych w środkowej części 
zlewni rzeki Warty są zjawiskiem naturalnym. Cieki w zlewni Kani charakteryzują śnieżno-
deszczowym reżimem zasilania. W rocznym cyklu zmienności stanów i przepływów rzek 
okres o przepływach większych od średniego rocznego przypada na miesiące od stycznia do 
kwietnia z kulminacją w lutym-marcu. Okresy o przepływach mniejszych od rocznego 
występują w miesiącach letnich i jesiennych (sierpień-październik). Do opisanego reżimu 
hydrologicznego Inwestor zamierza dostosować podstawowe zasady gospodarowania wodą 
na zbiorniku tj.: 

− napełnianie zbiornika wodami wezbraniowymi z wiosennych roztopów 
z wykorzystaniem rezerwy powodziowej zbiornika w miesiącach marzec-kwiecień 
danego roku; 

− po obniżeniu się poziomu wody na rzece Kani do stanów średnich spuszczanie wody 
ze zbiornika, aż do uzyskania ponownie rezerwy powodziowej, która będzie 
wykorzystywana da magazynowania wód z wezbrań letnich deszczy nawalnych; 

− spuszczanie wody ze zbiornika do nawodnień miesiącach lipiec-wrzesień; 
− w okresie jesiennym obniżanie wody w zbiorniku do MinPP w celu stworzenia 

rezerwy dla przyjęcia wody z wezbrań wiosennych. 

Zlewnia Kani charakteryzuje się niskimi zasobami wodnymi – leży w strefie 
największych deficytów wodnych, jak wynika z raportu, niedobory wodne mierzone różnicą 
rocznych sum opadowych i parowania potencjalnego wynoszą w tym rejonie ok. 100 mm. 

Ponieważ planowany zbiornik ma służyć m.in. wyrównaniu przepływów w rzece Kani 
oraz przeciwdziałaniu jałowemu odpływowi wód ze zlewni, założenia dotyczące gospodarki 
wodnej w zbiorniku znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Ponadto 
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stworzenie dla wiosennej fali wezbraniowej rezerwy powodziowej pomiędzy poziomami 
piętrzenia MinPP i MaxPP o objętości około 467600 m3 pozwoli na ochronę powierzchni 
terenów zalewanych zlokalizowanych poniżej zbiornika. Jak wynika z uzupełnienia do 
raportu rzeka Kania na całej długości przewidziana jest w II cyklu planistycznym do 
opracowania Map Zagrożenia Powodziowego, a powodzie historyczne zdarzały się zarówno 
w dolnym i górnym biegu rzeki Kani, jak i na terenie miasta Gostyń oraz wsi Brzezie. Należy 
również wziąć pod uwagę, że zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie, średni 
przepływ rzeki Kani stanowi 6% średniego rocznego przepływu w jej recypiencie 
Kościańskim Kanale Obry (przekrój w Kościanie). Tak więc, zminimalizowanie fali 
wezbraniowej Kani przyczyni się pośrednio do zmniejszenia zagrożenia powodzią terenów 
położonych wzdłuż Kościańskiego Kanału Obry poniżej jej ujścia. W celu maksymalnego 
wykorzystania rezerwy powodziowej zbiornika nałożono warunek, aby przed wezbraniami 
wiosennymi obniżać poziom wody w zbiorniku do MinPP = 88 m n.p.m. ponadto, w celu 
umożliwienia szybkiego i znaczącego (z 4.74 m3/s do 2,83 m3/s) zredukowania kulminacyjnej 
fali wezbraniowej Inwestor zamierza zastosować urządzenia wpustowe o wydajności 
dwukrotnie zwiększonej w stosunku do pierwotnie zakładanych. Stąd warunek określający 
minimalną średnicę i ilość rurociągów wpustowych. 

Prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu monitoring 
stanu jakości wód rzeki Kani wskazuje, że wody te są zanieczyszczone. W rzece występowały 
podwyższone wartości BZT5, substancji rozpuszczonych oraz stężenia związków biogennych. 
Planowany zbiornik Inwestor zamierza wykonać poza korytami rzeki Kani i Starej Kani. Jak 
wynika z informacji  przedstawionych w raporcie takie rozwiązanie konstrukcyjne może 
pozytywnie  wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia wód w nim retencjonowanych. 
Inwestor powołał się na wyniki badań przeprowadzonych przez Przybyłę i in. [2013] na 
dwóch istniejących lateralnych zbiornikach retencyjnych Jutrosin i Pakosław położonych 
w zlewni rzeki Orli. Z badań wynika, że woda retencjonowana w tych zbiornikach 
charakteryzuje się niższymi stężeniami związków biogennych niż woda z zasilających je rzek, 
co prawdopodobnie jest spowodowane pobieraniem substancji przez producentów 
pierwotnych w zbiorniku (fitoplankton i makrofity) oraz deponowaniem substancji w osadach 
dennych. 

Eksploatacja zbiornika zmieni reżim hydrologiczny rzeki Kania i Stara Kania. 
W normalnych warunkach eksploatacji wody z tych rzek będą pobierane głównie do 
utrzymania w zbiorniku normalnego poziomu piętrzenia, co spowoduje, że średnie miesięczne 
przepływy mogą zostać zmniejszone w granicach 2-18 %. W latach suchych zmiany 
przepływów wody mogą być wyższe i wynosić od 20 do ponad 30 %. W miesiącach 
o przepływach niższych od przepływu nienaruszalnego wody z rzek nie będą pobierane 
wcale. Jako przepływ nienaruszalny przyjęto wyliczony przepływ średni niski z wielolecia 
SNQ = 0,023 m3/s. 

Jak wskazano w uzupełnieniu do raportu z 11.12.2014 r., zgodnie z Rozporządzeniem 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dalej Dyrektor RZGW, 
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2129) wartość przepływu nienaruszalnego nie może być 
niższa od wartości wyrażonej iloczynem średniego niskiego przepływu (SNQ) 
i współczynnika „n”, określonego dla poszczególnych cieków regionu w zależności od ich 
charakterystyki hydrologicznej. Do obliczenia przepływu nienaruszalnego w ciekach 
naturalnych regionu wodnego Warty przyjmowane są wartości współczynnika n w zakresie 
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0,5 do 1. Przepływ nienaruszalny rzeki Kani w profilu Gostyń został ustalony jako iloczyn 
średniego niskiego przepływu (SNQ=0,023 m3/s) i wartości współczynnika „n=1”, który 
przyjęto zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem. Przyjęta wartość współczynnika „n” 
jest równa najwyższej z proponowanego zakresu oraz charakterystyczna dla górnych części 
zlewni cieków naturalnych regionu wodnego Warty. Powyższe znalazło odzwierciedlenie 
w warunkach decyzji. 

Ponadto, zobowiązano Inwestora, aby w progach budowli piętrzących wykonał otwory 
umożliwiające transport rumowiska wleczonego. Jak wskazano w uzupełnieniu do raportu 
z 11.12.2014 r. przepuszczenie dołem wody wraz z transportowanym rumowiskiem 
zmniejszy, lub wyeliminuje przyczyny powstawania erozji wstecznej poniżej oraz odkładania 
rumowiska i zamulania koryta rzeki powyżej jazu. Zaletą otworów przepuszczających 
przepływ biologicznie nienaruszalny wraz z rumowiskiem jest umożliwienie zachowania 
ciągłości cieku oraz przemieszczenie się organizmów mobilnych żyjących w wodzie lub 
z wodą związanych w zabudowanych  lub uregulowanych korytach cieków wodnych. 
Zastosowanie tego rozwiązania zmniejsza koszty związane z pogłębianiem zamulanych koryt 
cieków wodnych przed budowlami oraz nakłady na zabezpieczenie podmywanej budowli 
poniżej stopnia wodnego. Umożliwia także częściową renaturyzację koryt cieków wodnych 
oraz zwiększa trwałość jazów i innych budowli piętrzących. 

Spuszczanie wody ze zbiornika będzie prowadzone poprzez budowlę 
przelewowo-upustową w postaci komory żelbetowej z przelewami, upustami dennymi 
i przewodami spustowymi. Odprowadzenie wody z komory spustowej do koryta rzeki Kani 
będzie się odbywało dwoma rurociągami o średnicy 2 x 800 mm. W celu zminimalizowania 
procesu erozji dennej w rzece poniżej zbiornika Inwestor zaprojektował część wylotową 
upustu jako dok żelbetowy  wyposażony w barierę żelbetową do rozpraszania energii wody 
oraz w nieckę wypadową. Powyższe rozwiązania również znalazły odzwierciedlenie 
w warunkach decyzji. 

 
Ponadto, w celu kontroli wpływu zbiornika na stan środowiska wodnego nałożono na 

Inwestora obowiązek prowadzenia monitoringu stanu i jakości wód powierzchniowych na 
stanowiskach zlokalizowanych powyżej jazów piętrzących wodę w rzekach Kania i Stara 
Kania, poniżej budowli upustowej i w samym zbiorniku. W uzupełnieniu do raportu 
przedłożonym 18.12.2014 r. Inwestor oświadczył, że monitoring ten będzie prowadzony od 
momentu rozpoczęcia budowy zbiornika do 6 lat po jego wybudowaniu i oddaniu do użytku, 
a zakres i częstotliwość  monitoringu będą zgodne z rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258 poz. 1550 ze zm.). wyniki 
monitoringu wód powierzchniowych Inwestor winien przedstawić w corocznych raportach 
Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do wiadomości 
Regionalnemu Dyrektorowi.  

Dolina rzeki Kani położona jest w obrębie Pradoliny Żerkowsko-Rydzyńskiej. Teren  pod 
planowany zbiornik znajduje się w obrębie tarasy pradolinnej z płaskimi powierzchniami 
lekko opadającymi w kierunku osi doliny. W strukturze powierzchniowej budowy 
geologicznej obszaru potencjalnego odziaływania zbiornika zdecydowanie dominują utwory 
holocenu: torfy, namuły, piaski, żwiry rzecznych tarasów zalewowych, piaski i muły den 
dolinowych, itp.  
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Przepuszczalność tych utworów jest zmienna, o współczynniku filtracji od 10-3 do 0 m/s, 
co jest typowe dla gruntów organicznych holocenu (torfy i gleby murszowe) cechujących się 
zmiennymi warunkami przepuszczalności w zależności od ich nawilgotnienia. W warunkach 
dużego nawilgotnienia grunty te stają się praktycznie nieprzepuszczalne, natomiast 
w okresach suchych charakteryzują się korzystnymi warunkami przepuszczalności. 
W zakresie hydrogeologicznym w gminie Gostyń występuje zasadniczo jeden wspólny 
użytkowy poziom wodonośny złożony z piasków i żwirów położonych w osadach 
czwartorzędowych obejmujący  poziom gruntowy na terenie doliny rzeki Kani i kanału Obry 
oraz poziom międzyglinowy lub podglinowy na wysoczyźnie. W obrębie doliny rzeki Kani 
piaski i żwiry zalegają bezpośrednio pod powierzchnią terenu, na wysoczyźnie natomiast 
między glinami  lub pod glinami. Miąższość warstwy wodonośnej jest zmienna, w dolinie 
rzeki Kani wynosi do 15 m, a na wysoczyźnie sięga 30 m. W strefach drenażu dolinnego 
poziom międzyglinowy łączy się poziomem gruntowym tworząc jeden poziom wodonośny. 
W granicach doliny zwierciadło wody występuje płytko i jest swobodne, na wysoczyźnie 
znacznie głębiej i pod nieznacznym naporem. W rejonie oddziaływania planowanego 
zbiornika zlokalizowane są głównie obszary podmokłe i użytki zielone, a wody gruntowe 
występują płytko do 1 m p.p.t. Na ponad ¾ powierzchni zlewni Kani, w tym na powierzchni 
planowanego zbiornika znajduje się czwartorzędowy, międzymorenowy zbiornik rzeki Kani 
GZWP nr 308 objęty najwyższą ochroną (ONO) z zasobami dyspozycyjnymi na poziomie 
1112 m3/h. Poziom zbiornikowy charakteryzuje się znaczną podatnością  na zanieczyszczenia 
z powierzchni terenu. W bezpośrednim zasięgu planowanych prac nie występują strefy 
ochrony ujęć wód. Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Gostynia sięga miejsca, 
gdzie Stara Kania uchodzi do Kani (poniżej zbiornika). Według uzupełnienia do raportu 
najbliżej położonymi ujęciami wód podziemnych są: ujęcie Proszkowni i Kondensowani 
Mleka w Gostyniu w odległości około 380 m, ujęcie wiejskie w Podrzeczu w odległości około 
500 m oraz ujęcie dla Cukrowni w Gostyniu w odległości około 580 m.  

Prognoza wpływu projektowanego zbiornika na zmianę warunków hydrogeologicznych 
regionu została zaczerpnięta z Oceny hydrologicznej wpływu projektowanego zbiornika 
„Gostyń-Piaski” na wody podziemne i okoliczne ujęcia wód autorstwa dr S. Dąbrowskiego, 
mgr M. Trzeciakowskiej, mgr M. Dąbrowskiej oraz mgr A. Pawlaka, Poznań 2007 r. Z ww. 
opracowania wynika, że zbiornik ten spowoduje w pasie doliny Kani od ujścia cieku 
bezimiennego do Kani w rejonie na północ od miasta do około 1,2 km na południe od 
zbiornika, podniesienie się zwierciadła wód podziemnych maksymalnie o 0,3 m. Zmiana 
stanów wód będzie zmianą lokalną, występującą praktycznie co roku w okresie wiosennym. 
Prognozowane lokalne podniesienie się poziomu wód nie zmieni regionalnego i rejonowego 
układu krążenia wód. Nadal w tej części doliny na rzece Kani będzie następował drenaż wód 
podziemnych przyległych wysoczyzn. W zbiorniku retencyjnym w okresach wysokich stanów 
wód w roku  będzie następowało magazynowanie wód, zaś w okresach stanów niskich – 
zasilanie wód podziemnych. Spowoduje to zmniejszenie amplitud wahań zwierciadła wody 
zarówno w cyklach rocznych jak i wieloletnich, co będzie korzystne dla środowiska 
gruntowo-wodnego. 

Wykonana prognoza modelowa i jej wyniki wykazują, że budowa zbiornika 
Gostyń-Piaski może mieć niewielki wpływ jedynie na najbliżej położone, wymienione 
powyżej ujęcia wody. Magazynowanie wody w zbiorniku może okresowo spowodować 
podniesienie się zwierciadeł wód w tych ujęciach, a co za tym idzie zmniejszenie się depresji 
w studniach, co jest korzystne dla ich eksploatacji. Ewentualne zmiany stanów wód na 
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ujęciach nie zmienią ich obszarów zasilania i obszarów zasobowych. Budowa zbiornika nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wód podziemnych, gdyż zachowane zostaną dotychczasowe 
warunki hydrogeochemiczne jak i składniki zasilania wód. 

W celu kontroli ewentualnego wpływu zbiornika na środowisko gruntowo-wodne 
nałożono na Inwestora obowiązek wykonania sieci monitoringowej składającej się z 12 
piezometrów monitorujących stan wód gruntowych. W ww. sieci monitoringowej należy 
prowadzić pomiary zwierciadła wody, badania chemiczne w wody w zakresie: amoniaku, 
azotanów, azotynów, fosforanów, ogólnego węgla organicznego (OWO), ChZTMn, ChZTCr, 
chlorków, siarczanów oraz prowadzić obserwacje organoleptyczne. Pomiary zwierciadła 
wody oraz obserwacje organoleptyczne wykonywać raz w miesiącu natomiast badania 
fizykochemiczne wód podziemnych raz do roku. Wyniki monitoringu wód gruntowych 
Inwestor winien przedstawić w corocznych raportach Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Staroście Gostyńskiemu. 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami 
podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w odległości ok. 14 km od najbliżej położonego obszaru Natura 2000, w którym 
jest obszar mający znaczenie dla wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014. 

Na potrzeby raportu w 2013 i 2014 r. wykonano badania terenowe obszaru pod planowaną 
inwestycję i jej bezpośredniego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych 
i rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Na tym terenie 
stwierdzono występowanie ok. 85 gatunków roślin, w większości pospolitych 
rozpowszechnionych w Polsce i Wielkopolsce. W trakcie badań florystycznych nie 
zaobserwowano gatunków podlegających ochronie prawnej. Pod względem 
fitosocjologicznym zidentyfikowano 4 zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea, tj. 
Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, Phalaridetum arudinaceae i Phragmitetum 
australi oraz 6 łąkowych z klasy: Molinio-Arrhenatheretea, tj.: Potentillo-Festucetum 
arundinaceae, Juncetum subnodulosi, zbiorowisko z Deschampsia caespitosa, Alopecuretum 
pratensis, Arrhentheretum elatioris i zbiorowisko z Poa pratensis-Festuca rubra. Wśród łąk 
największą powierzchnię zajmował zespół Alopecuretum pratensis, w którym gatunkiem 
dominującym był Alopecurus pratensis. Fitecenozy Arhenatheretum elatioris i zbiorowisko 
Poa pratensis-Festuca rubra zajmowały niewielkie płaty w południowo-wschodniej części 
terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika. Natomiast spośród zbiorowisk z klasy 
Phragmitetea najliczniej notowane były fitocenozy Caricetum gracilis z dominacją Carex 
gracilis. W związku z realizacją inwestycji istnieje konieczność wycięcia ok. 30 drzew 
rosnących wzdłuż rowu melioracji szczegółowej dopływającego do Kani w jej km 6+350. Są 
to głównie wierzby kruche Salix fragilis. Drzewa te nie były zasiedlone przez chronione 
gatunki, w ich obrębie nie zaobserwowano także gniazd ptaków ani dziupli, jednakże 
ponieważ są one potencjalnym miejscem gniazdowania ptaków, w celu minimalizacji 
ewentualnego negatywnego oddziaływania wycinki na te zwierzęta, nałożono warunek jej 
przeprowadzenia poza ich sezonem lęgowym, trwającym w Wielkopolsce od 15 marca do 
15 lipca. Dodatkowo w ramach rekompensaty za wycięte drzewa, nałożono warunek 
wykonania nasadzeń uzupełniających w ilości co najmniej równej licznie drzew wyciętych, 
stosując gatunki rodzime. W wyniku wykonanej inwentaryzacji ornitologicznej na terenie 
planowanej inwestycji stwierdzono występowanie 14 gatunków ptaków lęgowych, 
a kolejnych 7 gniazdowało w niedalekim sąsiedztwie i wykorzystywało obszar pod 
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planowany zbiornik jako miejsce żerowania. Na szczególną uwagę spośród lęgowych 
gatunków ptaków zasługuje derkacz, zimorodek oraz gąsiorek, które zostały wymienione 
w Załączniki I Dyrektywy Ptasiej, chociaż w Polsce należą do gatunków stosunkowo licznych 
oraz umiarkowanie rozpowszechnionych. Pozostałe gatunki ptaków lęgowych należą do 
pospolitych i rozpowszechnionych na terenie kraju. Utworzenie zbiornika zniszczy jedno 
stanowisko derkacza, jednakże nie powinno negatywnie wpłynąć na lokalną populację tego 
gatunku, tym bardziej, że w okolicy Gostynia znajdują się siedliska zastępcze dla tego 
gatunku i istnieje prawdopodobieństwo że znajdzie on tam dogodne warunki do rozrodu. 
W celu minimalizacji oddziaływania inwestycji na ten gatunek, jak i na pozostałe gatunki 
zwierząt nałożono warunek, aby usunięcie roślinności w miejscu planowanego zbiornika 
przeprowadzić jednorazowo na całej powierzchni, w okresie od 1 października do 28 lutego. 
Nad ciekiem Stara Kania, w wykrocie po przewróconej wierzbie, zlokalizowano norę 
zimorodka Alcedo atthis. W celu minimalizacji oddziaływania inwestycji na ten gatunek 
nałożono warunek, aby nie niszczyć i nie usuwać tego wykrotu. W ocenie autorów raportu 
wpływ planowanej inwestycji na populacje gąsiorka będzie niewielki. Wprawdzie budowa 
zbiornika zmniejszy udział łąk, które są chętnie wykorzystywane przez te ptaki jako miejsce 
lęgowe, jednak w okolicy znajdują się liczne tego typu tereny, dlatego też ptaki te nie 
powinny mieć problem ze znalezieniem odpowiedniej bazy pokarmowej. Dodatkowym 
działaniem minimalizującym wpływ realizacji inwestycji na ptaki będzie wykonanie za 
zbiorniku dwóch wysp, które mogą być wykorzystane jako miejsca odpoczynku, czatowania 
lub gniazdowania. 
W wodach rzeki Kani nie stwierdzono obecności ryb, a planowany zbiornik będzie 
zlokalizowany poza jej korytem i zasilany rurociągiem wodą z niej pochodzącą. W tym czasie 
ciągłość rzeki Kani będzie tylko okresowo przerywana na istniejących i planowanych 
urządzeniach piętrzących, w związku z tym uznano, że budowa przepławki dla ryb nie jest 
konieczna, a inwestycja nie powinna spowodować pogorszenia warunków bytowania 
ichtiofauny. Budowa zbiornika w zaplanowanym miejscu nie powinna także wpłynąć 
negatywnie na fitoplankton, fitobentos i makrofity. Część z nich może podczas prowadzonych 
prac zostać zniszczona, jednakże przewiduje się ich spontaniczne odtworzenie. 
Inwentaryzacja płazów na obszarze planowanej inwestycji wykazała jedynie występowanie 
pojedynczych osobników żaby trawnej Rana temporaria. Zarówno niewielki zbiornik wodny 
w centralnej części obszaru, jak również podmokłe trzcinowisko przy rzece Kani nie 
stanowiły miejsca rozrodu dla innych gatunków płazów. Tereny planowanej inwestycji 
stanowią potencjalne miejsc występowania płazów. W związku z tym, w celu minimalizacji 
negatywnego oddziaływania inwestycji zarówno na tę grupę zwierząt, jak i na pozostałe 
drobne zwierzęta, nałożono warunek aby przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych 
z realizacją przedsięwzięcia dokonać kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania 
chronionych gatunków zwierząt oraz, aby regularnie sprawdzać czy na dnie wykopów 
i innych zagłębień znajdujących się na placu budowy nie ma uwięzionych zwierząt, 
a w przypadku stwierdzenia ich obecności  przenieść je na odpowiednie dla nich siedlisko, 
a także aby uformować łagodne zbocza zbiornika umożliwiające zwierzętom dostęp do wody. 
Zgodnie z § 6  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. poz. 1348), rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1409) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) w stosunku do zwierząt, roślin 
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i grzybów objętych ochroną obowiązuje szereg zakazów, o których mowa ww. aktach 
prawnych. W przypadku konieczności naruszenia zakazów, o których mowa powyżej, należy 
zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zezwolenie na 
odstępstwa od tych zakazów. Organy te, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej 
ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje 
to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków oraz w przypadku 
zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronę 
przyrody, mogą wydać za zgodę na odstępstwo od tych zakazów. 

Po analizie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uwzględniając 
nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia oraz przy zastosowaniu przepisów o ochronie 
gatunkowej nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze 
stanowiąc przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie 
Pojezierze Krzywińskie, ani pogorszenia integralności ww. obszaru lub jego powiązania 
z innymi obszarami. 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego 

przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części 
Wód Podziemnych JCWPd nr 73 – Region wodny Warty o powierzchni 3 593 km2. Według 
charakterystyki jednolitych części wód podziemnych jej stan ilościowy jest dobry, chemiczny 
zły i jest ona zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jednakże, po szczegółowym 
przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków 
hydrogeologicznej, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza 
obszarami objętymi ochroną w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych, a także dzięki zastosowanym zabezpieczeniom chroniącym 
środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się aby planowana inwestycja mogła negatywnie 
wpłynąć na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWPd nr 73. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w zlewni jednolitej Części 
wód Powierzchniowych Kania o kodzie PLRW600023185649, statusie „naturalna część 
wód”, o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, dalej PGW, wyznaczono dla niej 
derogację z uwagi na to, że ponad 85% powierzchni zlewni zajmują tereny rolne, wskaźnik 
gęstości zaludnienia wynosi 233,87 m/km2, oraz planowana jest budowa zbiornika wodnego 
Gostyń-Piaski. W dokumencie „MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry” przyjętym przez radę 
Ministrów na posiedzeniu w dniu 26.08.2014 r., dalej „MasterPlan”, w załączniku nr 3, 
budowa zbiornika wodnego Gostyń-Piaski wymieniona jest wśród inwestycji, które mogą 
spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których 
należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. Jak wskazano w uzupełnieniu z 11.12.2014 r., 
przedsięwzięcie poddane w niniejszym postępowaniu ocenie oddziaływania na środowisko 
jest tożsame zarówno z przedsięwzięciem uwzględnionym w MasterPlanie jak i w PGW, 
a występujące w dokumentach rozbieżności dot. charakterystyki zbiornika wynikają 
m.in.  z ogólnego strategicznego charakteru MasterPlanu oraz PGW, a także uwzględnienia 
w wariancie wskazanym do realizacji w raporcie dwóch wyspy czaszy zbiornika jako 
działania minimalizującego o charakterze ornitologicznym. Zmiany w objętości zbiornika są 
przede wszystkim konsekwencją zmian w przewidywanej do realizacji powierzchni czaszy 
zbiornika. Ponadto, MasterPlan podaje wartości ogólne dotyczące zbiornika (zdarzają się 
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błędy typu  odbudowa rzeki Stara Kania od km 0+000 do km 0+7000 zamiast 0+700), 
natomiast raport bazuje na pomiarach wykonanych przy wykorzystaniu GIS. Wykonanie 
dwóch źródeł zasilania zbiornika umożliwi wypełnienie wymagań w zakresie reżimu 
hydrologicznego dla klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1482), gdzie zakłada się, że różnice w ilości i dynamice przepływu wody 
powinny być niższe niż 15 % w stosunku o przepływu średniego. W przypadku zasilania 
wyłączenie z cieku Kania wartość graniczna 15% byłaby zagrożona. 

W raporcie i uzupełnieniach do raportu przeprowadzono ocenę wpływu budowy 
zbiornika i prac z tym związanych na osiągnięcie w dalszej perspektywie celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWP Kania. Ocena stanu ekologicznego cieków 
naturalnych, do których zaliczana jest JCWP Kania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482) wykonywana jest na podstawie elementów 
biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych. Klasyfikacja elementów 
hydromorfologicznych wykonywana jest na podstawie reżimu hydrologicznego rzeki (ilości 
i dynamiki przepływów, połączenia z częściami wód podziemnych), ciągłości rzeki (liczby 
i rodzaju barier przemieszczania się organizmów wodnych) oraz warunków morfologicznych 
(głębokości rzeki oraz zmienności szerokości, struktury i podłoża koryta, struktury strefy 
nadbrzeżnej oraz szybkości prądu. Dla cieków naturalnych ustalono wartości graniczne 
wskaźników jakości wód dla I klasy. W zakresie reżimu hydrologicznego założono, że 
różnice w ilości i dynamice przepływu wody nie powinny przekraczać 15 % w stosunku do 
przepływu średniego, a połączenie z wodami podziemnymi powinno odpowiadać warunkom 
niezakłóconym lub zbliżonym do tych warunków. W zakresie ciągłości rzeki zakłada się, że 
nie powinna ona zostać zakłócona na skutek działalności antropogenicznej i powinna 
zezwalać na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów. Natomiast 
w zakresie warunków morfologicznych tj. kształtu koryta, zmienności szerokości 
i głębokości, prędkości przepływu, warunków podłoża oraz oraz warunków i struktury strefy 
nadbrzeżnej przyjęto, iż powinny one odpowiadać warunkom całkowicie  niezakłóconym lub 
zbliżonym do tych warunków. 

Miejsca realizacji robót nie są zlokalizowane w granicach obszarów chronionych 
z rejestru. O którym mowa w art. 6 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej – dalej RDW. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, 
biorąc pod uwagę zakres, technologię i organizację robót, oddziaływanie przedsięwzięcia nie 
wykracza poza granice jednolitej części wód, na której będzie ono realizowane.  

Zbiornik lateralny Gostyń-Piaski wybudowany będzie poza korytami rzek, a taka 
koncepcja zapewnia, że jego oddziaływanie na środowisko będzie mniejsze niż oddziaływanie 
tradycyjnych zbiorników zaporowych. Woda do napełnienia zbiornika będzie pobierana 
w krótkim czasie, a tym samym piętrzenie wody na ciekach tylko chwilowo wpłynie na 
przerwanie ciągłości tych cieków oraz proces ich samooczyszczenia. W odniesieniu do 
reżimu hydrologicznego w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, utrzymywanie w zbiorniku 
normalnego poziomu piętrzenia na lata średnich i suchych wiązać się będzie z dokonywaniem 
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niewielkich poborów wody, które będą stanowić do 8% przepływu średniego z wielolecia 
1951-2000. 

Związane z budową zbiornika prace regulacyjne oraz budowa obiektów piętrzących 
wodę na Kani i Starej Kani wpłyną w ograniczonym zakresie na aktualny stan 
hydromorfologiczny cieków. Koryta ww. rzek na odcinku planowanej przebudowy 
charakteryzują się obecnie wyrównanym przekroje poprzecznym (mała zmienność głębokości 
i szerokości) co wynika z zakresu prac utrzymaniowych prowadzonych w ubiegłych latach. 
Obecny stan cieków w zlewni JCWP Kania wynika z silnych zmian wywołanych 
działalnością człowieka zapoczątkowanych już pod koniec XIX w. (Spółkę Wodną „Kania” 
założono w 1885 r.). w dolinie rzeki Kania powszechnie wstępują rowy melioracyjne, które 
wykorzystywane były do nawadniania użytków zielonych. W tym celu na ciekach 
wybudowano zastawki i jazy, które miały umożliwi ć piętrzenie wód i ich wprowadzanie do 
systemu nawodnień. Prace regulacyjne oraz budowa jazów na rzekach w celu umożliwienia 
poboru wody i utrzymania NPP w zbiorniku nie będą w sposób trwały wpływały na 
przerwanie jej ciągłości tj. swobodne przemieszczanie się organizmów wodnych oraz ruch 
rumowiska. Budowa zbiornika poza rzeką to też ograniczone zmiany w morfologii koryta 
a zasilanie wody rurociągami podziemnymi nie będzie prowadziło do trwałych zmian 
w dolinie rzecznej i trwałego przekształcenia strefy przybrzeżnej jak jest np. w przypadku 
doprowadzalników wykonywanych w postaci systemu rowów otwartych. 

Po zrealizowaniu zbiornika Gostyń-Piaski zachowana zostanie więź hydrauliczna 
pomiędzy rzeką a terenami przyległymi. Wody retencjonowane w zbiorniku będą w okresie 
niedoborów opadów zasilały tereny przyległe, natomiast w okresie nadmiarów wody, zbiornik 
będzie zasilany wodami z terenów przyległych. Zjawisko takie jest charakterystyczne również 
dla zbiorników naturalnych. 

Autorzy raportu zwrócili uwagę na fakt, że osiągnięcie I klasy stanu 
hydromorfologicznego rzeki wiązałoby się z przeprowadzeniem  na całym odcinku 
renaturyzacji (przywrócenie naturalnego charakteru koryta), usunięciem budowli 
hydrotechnicznych oraz zasypaniem rowów melioracyjnych zlokalizowanych w dolinie rzeki. 
Urządzenia i systemy melioracyjne pełnią na rozpatrywanym obszarze ważna funkcję, gdyż 
pozwalają na utrzymanie wysokiego zwierciadła wody gruntowej, co powoduje spowolnienie 
procesu murszenia gleb organicznych. Istniejące systemy melioracyjne pozwalają także na 
retencjonowanie w nich wody podczas występowania roztopów wiosennych i nawalnych 
opadów w miesiącach letnich i łagodzą skutki występowania okresów bezopadowych. 

Ustalone derogacje dla JCWP Kania wiążą się z wydłużeniem okresu potrzebnego do 
osiągnięcia stanu wymaganego dla cieków naturalnych. Wśród głównych przyczyn 
wprowadzenia derogacji wymieniono m.in. problemy związane z osiągnięciem dobrego stanu 
biologicznego i fizykochemicznego wód, co związane jest z obecnym sposobem użytkowania 
zlewni oraz stanem gospodarki wodno-ściekowej. Na terenach upraw rolnych (ponad 85% 
powierzchni zlewni JCWP Kania) jednym z głównych problemów jest ograniczenie dopływu 
zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych o charakterze powierzchniowym oraz tych pochodzących 
ze źródeł punktowych związanych z gospodarką wodno-ściekową. Osiągnięcie dobrego stanu 
wód JCWP wymaga przede wszystkim ograniczenia dopływu tych zanieczyszczeń na co 
budowa zbiornika nie ma żadnego wpływu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz autorzy raportu stwierdzili, że 
oddziaływanie zbiornika na ekosystem i stan JCWP będzie mieć głównie charakter  czasowy 
i ograniczony do miejsca prowadzenia prac, a w ciągu kilku lat przewiduje się powrót do 
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stanu sprzed okresu realizacji przedsięwzięcia. Wynikające z realizacji przedsięwzięcia 
„Zbiornik wodny Gostyń-Piaski” zmiany w charakterystyce hydromorfologicznej JCWP 
Kania nie będą miały znacząco negatywnego i trwałego wpływu na elementy biologiczne, 
fizykochemiczne i stan chemiczny. Reasumując można stwierdzić, że realizacja zbiornika 
lateralnego Gostyń nie umożliwi osiągnięcia w przyszłości przez te elementy wartości 
wskaźników określonych dla dobrego stanu  JCWP Kania. 

 
Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wiązało się z emisją hałasu o znacznym 

poziomie. Na etapie robót źródłem hałasu będą maszyny budowlane i pojazdy obsługujące 
budowę. Proces budowy będzie krótkotrwały, a prace wykonywane będą w porze dziennej. 
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem hałasu. Faza eksploatacji 
planowanej inwestycji nie wiąże się z wprowadzaniem substancji zanieczyszczających do 
powietrza. Faza realizacji planowanej inwestycji wiązać się będzie jedynie 
z niezorganizowaną, krótkotrwałą emisją do powietrza substancji pochodzących głównie 
z silników maszyn budowlanych uczestniczących w pracach ziemnych i transportowych. 
W związku z powyższym, nie przewiduje się, by przedmiotowe przedsięwzięcie powodowało 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W raporcie omówiono 
gospodarowanie odpadami w związku z realizacją planowanej inwestycji. Część odpadów 
wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl 
definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013., poz. 21 ze zm.). Wówczas świadczący usługi będzie zobowiązany do postępowania 
z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Na etapie budowy 
przemieszczeniu ulegną masy ziemne. Część urobku w postaci gruntu mineralnego będzie 
wykorzystana w miejscu realizacji  planowanego przedsięwzięcia do ukształtowania terenu 
i w związku z tym nie będzie stanowiła odpadu. Urobek w postaci torfu będzie tymczasowo 
magazynowany w miejscu zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości zbiornika. Jak wynika 
z uzupełnienia przedłożonego 23.10.2014 r. Inwestor przewiduje wykorzystanie torfu do 
celów ogrodniczych i w związku z tym zobowiązany będzie do zagospodarowania urobku 
z pogłębiania zbiornika realizował zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013., poz. 21 ze zm.) i przepisami szczegółowymi. Odpady będą magazynowe 
selektywnie w sposób odpowiedni do danego rodzaju odpadów, a następnie przekazywane 
będą w pierwszej kolejności do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk 
odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych odpady mogą być unieszkodliwiane. Przy założeniu, ze Inwestor będzie 
realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie inwestycja nie będzie 
naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.  

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia może ono wpłynąć na zmiany 
klimatyczne jedynie w skali mikro w najbliższym otoczeniu zbiornika na skutek parowania 
i zmian w pokryciu terenu roślinnością. Funkcja retencyjna zbiornika będzie pełnić 
pozytywną rolę przyczyniając się do zatrzymywania odpływu wód ze zlewni rzeki Kani. 
Inwestor planuje w jak największym stopniu upodobnić projektowany staw do zbiornika 
naturalnego, który w sposób samoistny będzie się przystosowywał do zmieniających się 
warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych, takich jak fale upałów, 
długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale 
chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie. 
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Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania 
technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności 
ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. 

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres 
oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia 
postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być 
złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec 
wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 
oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 

 

Załączniki: 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 

Otrzymuj ą: 

1. Wnioskodawca 
2. Agencja Nieruchomości Rolnych  

ul. Fredry 12, 61-701 Poznań 
3. Pozostałe strony postępowania 

   zawiadomiono w oparciu o art. 49 k.p.a. 
4. a/a.                            

Do wiadomości: 

1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
   w Poznaniu 

ul. J.H. Dąbrowskiego 79 
60-529 Poznań 

2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
     ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń 
3. Burmistrz Gostynia  

ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń 
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Załącznik Nr 1 
do decyzji Wójta Gminy Piaski 

                                                                         Nr OS.6220.09.2013 z dnia 18.05.2015 r.     
 
 
 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  
polegającego na: 

 
budowie „Zbiornika wodnego Gostyń – Piaski” 

 
 

1. Inwestor: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 

Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno 

 
 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia: 
 

Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane w terenie powiatu 

gostyńskiego, w województwie wielkopolskim, w gminie wiejskiej Piaski oraz 

miejsko-wiejskiej Gostyń, przy czym czasza zbiornika w całości znajdować się będzie 

na terenie Gminy Piaski, w miejscowości Podrzecze. Właścicielami lub 

użytkownikami gruntów pod planowany zbiornik są: Agencja Nieruchomości Rolnych 

w Warszawie, ul. Wspólna 30; Urząd Gminy Piaski oraz indywidualni rolnicy. Na 

północ od zbiornika przebiega droga krajowa nr 12, z kolei po stronie zachodniej 

droga wojewódzka nr 434. 

Planowany do realizacji zbiornik wodny zlokalizowany będzie na prawym brzegu 

rzeki Kani. Teren pod zaprojektowany pod zbiornik jest użytkowany rolniczo jako łąki 

III i IV klasy bonitacyjnej. Zasięg terasy dennej Kani w tym miejscu wyznaczają 

granice antropogeniczne. Od wschodu krawędź terasy biegnie wzdłuż nasypu 

kolejowego, a od zachodu ul. Ogrodową. 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski planowany zbiornik położony będzie 

w zlewni rzeki Kani (nr zlewni 18564), która jest rzeka IV rzędu o powierzchni zlewni 

110,55 km2. 

Pod względem hydrologicznym planowany zbiornik będzie zlokalizowany 

w zlewni rzeki Kani (poza jej korytem), będącej lewym dopływem Kościańskiego 

Kanału Obry (Kanału Mosińskiego), który uchodzi bezpośrednio do rzeki Warty. 

Całkowita powierzchnia zlewni Kani wynosi 110,55 km2, długość 11,77 km, 

a powierzchnia jej zlewni do miejsca lokalizacji zbiornika wynosi ok. 77,8 km2. 
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3. Opis przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie lateralnego zbiornika wodnego 

Gostyń-Piaski oraz wykonanie budowli wpustowych i zrzutowych zbiornika. Ponadto 

Inwestor planuje odbudować koryto rzeki Kani od km 5+100 do km 8+200 i koryto 

rzeki Starej Kani od km 0+000 do km 0+700. W ramach odbudowy rzeki Kani 

zmodernizowana zostanie istniejąca zastawka o wys. piętrzenia 0,80 m zlokalizowana 

w km 7+626 cieku. Odbudowa cieków będzie polegała na wyprofilowaniu dna i skarp, 

umocnieniu stopy skarp kiszką faszynową, darniowaniu skarp pasem o szerokości 

ok. 0,80 m i powyżej obsianiu mieszanką traw. Jako prace dodatkowe planowane jest 

przełożenie linii napowietrznych poza obrys zbiornika, wykonanie drogi 

technologicznej wokół zbiornika oraz nadsypywanie i wyrównanie terenu wokół 

zbiornika. 

Podstawowym celem budowy  planowanego zbiornika wodnego Gostyń – Piaski jest 

ochrona przeciwpowodziowa miasta Gostynia oraz terenów położonych w dolinie 

Kani, poniżej projektowanego zbiornika. Są to użytki zielone o wysokiej kulturze 

rolnej i stanowią zaplecze paszowe dla miejscowych rolników. Ww. tereny 

są zalewane w okresie wiosennych roztopów, a także po intensywnych opadach 

letnich, najczęściej występujących na przełomie czerwca i lipca. Obszar narażony na 

przedmiotowe zalewy wynosi ok. 201 ha. Wybudowanie zbiornika wodnego pozwoli 

na złagodzenie falki wezbraniowej rzeki Kani, a tym samym znacznie ograniczy 

zalewanie łąk.  

Planowany zbiornik jest budowlą hydrotechniczną klasy IV. Będzie zlokalizowany 

poza korytami cieków. Podstawowe parametry zbiornika to: MinPP = 88 m n.p.m., 

NPP = 88,75 m n.p.m., MaxPP = 89,00 m n.p.m., objętość wody w zbiorniku przy 

NPP = 787900 m3, a przy MaxPP = 904800 m3, powierzchnia zalewu przy MaxPP 

równa 48,28 ha, średnia głębokość zalewu przy NPP równa 2,0 m, powierzchnia 

terenu zajęta pod zbiornik wynosząca 49,52 ha. Przedmiotowy zbiornik będzie 

posiadał rezerwę powodziową zawierającą się pomiędzy poziomami piętrzenia NPP 

i MaxPP wynoszącą około 116900m3, a pomiędzy poziomami piętrzenia MinPP 

i MaxPP około 467600m3. W czaszy zbiornika Inwestor zamierza wykonać dwie 

wyspy o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha. 

Zasilanie zbiornika będzie odbywać się z rzeki Kani po spiętrzeniu jej wód jazem 

zlokalizowanym w km 8+200 poprzez dwa rurociągi o średnicy 2 x 200 mm długości 

1742 m każdy oraz z rzeki Starej Kani po spiętrzeniu jej wód przepustem 
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skrzynkowym zlokalizowanym w km 0+350 poprzez dwa rurociągi o średnicy 

2 x 600 mm długości 80 m każdy. 

Planowany zbiornik ma być w całości zbiornikiem kopanym, przy użyciu 

tradycyjnego sprzętu budowlanego. Przewiduje się, że wykop zbiornika wykonywany 

będzie spad wody kolejnymi pasami, koparką przedsiębierną o dużej pojemności 

łyżki, z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu. Po odcieku nadmiaru wody 

przewidywany jest odwóz torfu na składowisko centralne, a gruntu mineralnego na 

obrzeża  zbiornika celem wyrównania terenu. Ubezpieczenie skarp zbiornika nad 

lustrem wody NPP poprzez obsiew nasionami traw i nasadzenie drzew. 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami 

podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w odległości ok. 14 km od najbliżej położonego obszaru Natura 

2000, w którym jest obszar mający znaczenie dla wspólnoty Zachodnie Pojezierze 

Krzywińskie PLH300014. Nie przewiduje się również znaczącego negatywnego 

oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione.  

 

 
 


