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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
 
 Przedmiotem inwestycji są dwa stawy w kompleksie stawów w rejonie Kopaniny  

w Poznaniu. Stawy te powstały w wyniku zalania dawnych wyrobisk gliny. Przedmiotowe 
stawy – Staw Parkowy i Staw Mały (nazwa nadana na potrzeby niniejszego opracowania)  
w szeregu łańcucha stawów na lewym brzegu Strumienia Junikowskiego stanowią ostatni 
element tego układu przed przepływem do Strumienia Junikowskiego. Wcześniejsze elementy 
systemu stawów to: Staw Bracicha, Staw Śmierducha, Staw Pod Gruchą, Staw pod Parkiem 
oraz Staw Duży (nazwa nadana na potrzeby niniejszego opracowania). Staw Mały posiada 
powierzchnię lustra wody wynoszącą 2.500 m2, a Staw Parkowy – 7.950 m2. 
 W czasie wieloletniej „eksploatacji” poszczególne stawy systemu ulegały naturalnemu 
zamuleniu i zarastaniu czego efektem jest ich zmniejszona drożność zwłaszcza w czasie 
występowania większych deszczy nawalnych oraz wiosennego topnienia śniegu. Skutkiem 
jest przelew wody po powierzchni sieci ścieżek komunikacyjnych służących miejscowym 
mieszkańcom jako trasy przejść w tym rejonie miasta Poznania. 

 
 Celem przedsięwzięcia jest udrożnienie (odmulenie) dwóch stawów z jednoczesnym 
zapewnieniem przepływu do Strumienia Junikowskiego. Prace mają na celu zahamowanie 
procesu zamulania i zarastania przedmiotowych stawów zapewniając zwiększoną drożność 
całemu układowi stawów. 
  
 Zarządcą Stawu Parkowego i Stawu Małego (oraz pozostałych w łańcuchu stawów) 
jest Miasto Poznań, realizujący te działania przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
  
Planowana inwestycja, z uwagi na zakres prac odtworzeniowo-budowlanych nie zalicza się 
do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).  
 
 Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały 
ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia 
i życia ludzi, zarówno w trakcie prowadzenia prac odtworzeniowo-budowlanych jak  
i w trakcie eksploatacji. Projektowane roboty budowlane nie mają wpływu na stopień 
zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Po zakończeniu prac, teren budowy zostanie 
uporządkowany, a obszar zajęty czasowo zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
 
 
 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej 
wykorzystania i pokrycia szatą roślinną 

 
2.1. Informacja na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

inwestycji 
 
 Zgodnie z danymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dla obszaru 
przedmiotowej inwestycji do sierpnia br. nie został sporządzony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla obszaru tego dotychczas została przyjęta uchwała  
o przystąpieniu do sporządzenia MPZP (uchwała LIV/727/V/2009 z 12 maja 2009 r.). 
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2.2. Stan prawny terenu 
 

 Stan prawny terenu obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
zestawiono w tabeli 1. Granicę terenu objętego wnioskiem zaznaczono na kopii mapy 
ewidencyjnej w skali 1:1000. 
 

Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz, na które będzie oddziaływać: 
L.p. Nr działki Nazwisko właściciela Adres 

Miasto Poznań, obręb Dębiec – arkusz 26 
1. 2 Miasto Poznań (wł.) 

Prezydent Miasta Poznania (go) 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

2. 1/6 Miasto Poznań (wł.) 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (go) 

61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 
61-884 Poznań, ul. Rybaki 18a 

Miasto Poznań, obręb Junikowo – arkusz 21 
3. 6/1 Miasto Poznań (wł.) 

Prezydent Miasta Poznania (go) 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

4. 7 Miasto Poznań (wł.) 
Prezydent Miasta Poznania (go) 

61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 

 
2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 

Teren wokół badanych stawów znajduje się w obrębie południowo-zachodniego 
strukturalnego klina zieleni miasta poznania. W Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania przedmiotowy teren oznaczony jest jako 
ZP – parki i inne tereny zieleni urządzonej położone poza odcinkiem śródmiejskim doliny 
Warty. Zbiorniki są wyrobiskami powstałymi w wyniku eksploatacji gliny. Dawniej na 
terenie południowej części miasta istniała grupa kilkunastu cegielni powiązanych między 
sobą i gliniankami siecią kolei cegielnianych. Zakłady te powstały w okresie wielkiego 
boomu budowlanego, jaki miał miejsce w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku,  
w związku z likwidacją części obwarowań Twierdzy Poznań. Cegielnie funkcjonowały do lat 
90’ XX wieku. Łącznie w tym rejonie w wyniku eksploatacji glin, powstało około  
40 zbiorników o powierzchni od ok. 0,2 do 12 ha. 

Teren przylegający bezpośrednio do stawów Parkowego i Małego porośnięty jest 
wtórnie wytworzonym kompleksem roślinności nawiązującej składem gatunkowym  
i fizjonomią do grądów środkowoeuropejskich i łęgów. Zbiorowiska leśne, 
najprawdopodobniej wytworzyły się spontanicznie na terenie dawnych wyrobisk 
poglinowych. Drzewostan jest tutaj zróżnicowany, żaden gatunek nie wykazuje wyraźnej 
dominacji. Występują takie gatunki drzew jak dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, topola 
osika, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy i olsza czarna. Znaczna 
jest także domieszka gatunków obcych takich jak klon srebrzysty, klon jesionolistny i topola 
kanadyjska. Warstwy podszytu, podrostu i krzewów są bardzo obficie rozwinięte, występują 
w nich młode osobniki gatunków tworzących drzewostan oraz takie krzewy jak leszczyna 
pospolita, dereń świdwa, trzmielina pospolita, śliwa tarnina i bez czarny. Duży jest udział 
gatunków obcych takich jak dereń biały, śnieguliczka pospolita oraz krzewiaste formy klona 
jesionolistnego. W runie występuje kompozycja typowych gatunków leśnych ze znacznym 
udziałem gatunków zaroślowych, łąkowych i ruderalnych. Po północnowschodniej stronie 
stawów obficie występuje bluszcz pospolity, który jest objęty częściową ochroną prawną. 
Nad brzegami zbiorników wodnych zaznacza się przewaga gatunków szuwarowych  
i widnych, natomiast same zbiorniki zdominowane są przez zbiorowisko rogatka sztywnego. 

Dojście w rejon stawów możliwe jest za pośrednictwem sieci ścieżek o nawierzchni 
gruntowej o szerokości ok. 2,5÷4,0 m. Bezpośredni i łatwy dostęp do Stawu Parkowego 
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znajduje się w pobliżu przepustu na Strumieniu Junikowskim oraz przy przepuście pomiędzy 
nim a Stawem Małym. Istnieje także kilka wydeptanych wąskich ścieżek do „stanowisk 
wędkarskich”. Bezpośrednie dojście do Stawu Małego możliwe jest tylko w rejonie przepustu 
pomiędzy obu stawami. 

Pomiędzy Stawem Parkowym a Stawem Małym znajduje się przepust pod drogą 
gruntową z rury PE i średnicy Ø400 mm oraz długości 5,00 m. Wlot i wylot przepustu jest 
umocniony na skarpach kostką granitową. Pomiędzy Stawem Parkowym a Strumieniem 
Junikowskim znajduje się przepust zapewniający odpływ wody z łańcucha stawów do 
Strumienia Junikowskiego. Z uzyskanych informacji wynika, że pierwotnie przepust był 
wykonany z betonowych rur o średnicy Ø400 mm. Uległ on jednak uszkodzeniu 
(prawdopodobnie zapadły się fragmenty pod drogą gruntową). W wyniku przeprowadzonych 
prac naprawczych obecnie przepust posiada na części długości średnicę Ø150 mm. Łączna 
długość przepustu wynosi 23,0 m. 

 
 

 

3. Rodzaj technologii – charakterystyka planowanej inwestycji 
 

 Planowana inwestycja przewiduje wykonanie prac konserwacyjno-remontowych  
w czaszy obu stawów oraz przepustów przy nich zlokalizowanych.  

 Przewiduje się, że projektowane prace odtworzeniowo-budowlane w obu stawach 
będą wykonane częściowo „na sucho” tzn. po częściowym spuszczeniu wody ze stawów.  
W tym celu przewiduje się wykonanie tymczasowej grodzy z worków z piaskiem  
w przesmyku pomiędzy Stawem Małym a Stawem Dużym. Dodatkowo w celu zapewnienia 
szczelności tymczasowego przetamowania przewiduje się użycie folii PVC. Tymczasowa 
grodza zostanie rozebrana po zakończeniu prac odtworzeniowo-budowlanych na obu stawach 
w celu ponownego wprowadzenia do nich wód. 

 
 

3.1. Zakres prac odtworzeniowych Stawu Małego oraz Stawu Parkowego 
 

Zakres prac odtworzeniowych na obu stawach obejmuje: 
1) odmulenie stawów – wydobycie z czasz stawów nagromadzonego w czasie 

„eksploatacji” namułu, 
2) wykonanie grodzy tymczasowej, 
3) obniżenie poziomu wody w stawach, 
4) wyprofilowanie skarp stawów, 
5) umocnienie skarp – umocnienie kiszką i darniną.  

 
3.1.1. Odmulenie stawów 
 
 Trzon prac konserwacyjnych realizowanych na przedmiotowych stawach będzie 
stanowiło ich odmulenie z osadów nagromadzonych w czasie „eksploatacji”. Pomiary 
geodezyjne wykazały, że średnia miąższość nagromadzonych osadów wynosi ok. 0,45 m 
(Staw Mały) i ok. 0,35 m (Staw Parkowy). Największą miąższość osadów odnotowano  
w pasie przybrzegowym co zapewne wynika z faktu opadania liści z drzew porastających 
brzeg. Szacowana objętość namułów wynosi ok. 1.215 m3 (Staw Mały) i ok. 3.100,00 m3  
(Staw Parkowy). Średnie uwodnienie namułów zalegających dno stawów wynosi ok. 50 %. 
 Na etapie prac przedprojektowych wykonano badania fizyko-chemiczne namułów pod 
kątem możliwości dalszego jego zagospodarowania. Zestawienie wyników zamieszczono  
w tabeli 1 
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Tabela 1 
Wyniki badań osadu przewidzianego do usunięcia ze stawów 

Parametr oznaczenia Jednostka 
Miejsce poboru próbki 

Wartości graniczne 1) 
Staw Mały Staw Parkowy 

pH - 8,2 8,5 - 

CaO % s.m. 4,04 7,90 - 

Substancja organiczna % s.m. 12,23 9,40 - 

Sucha masa % 46,4 57,0 - 

Arsen (As)  mg/kg s.m. 12,4 9,2 30 

Chrom (Cr)  mg/kg s.m. 33,0 27,2 200 

Cynk (Zn)  mg/kg s.m. 74,2 75,8 1000 

Kadm (Cd)  mg/kg s.m. 0,330 0,328 7,5 

Miedź (Cu) mg/kg s.m. 41,2 23,6 150 

Nikiel (Ni)  mg/kg s.m. 21,2 19,5 75 

Ołów (Pb)  mg/kg s.m. 19,0 12,3 200 

Rtęć (Hg)  mg/kg s.m. 0,0540 0,0341 1 
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek 

jest zanieczyszczony 
 

Wyniki przeprowadzonych badań namułów nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych 
wartości zanieczyszczeń a zwłaszcza metali ciężkich. Oznacza to, że namuł (odwodniony) 
może być wykorzystany na przykład do zasypania wyrobisk czy też zdeponowany na 
nieużytkach. 
 

 Zasadnicze prace odmulające dna stawów przewiduje się wykonać przy użyciu 
pogłębiarki ssąco-refulującej umieszczonej na pontonie. Transport urobku, rozwodnionego 
gruntu (pulpy), w miejsca złożenia odbywać się będzie przy pomocy rurociągów tłocznych 
ułożonych na pontonach pływających. Na etapie prac projektowych wytypowano miejsce na 
złożenie wydobytego namułu – cypel pomiędzy Stawem nad Strumykiem a Strumieniem 
Junikowskim (obręb Junikowo – arkusz 21, działki: 3/1, 3/2, 6/1 i 6/2). Miejsce to stanowi 
płaski nieużytek porośnięty trawą oraz nielicznymi małymi samosiejkami, nie znajduje się na 
nim żadna infrastruktura. Miejsce to przed rozpoczęciem składowania, należy wykosić oraz 
wykonać na nich rowy odsiąkowe ze spadkiem w kierunku Strumienia Junikowskiego lub 
sąsiedniego Stawu nad Strumykiem. Odwodnienie wydobytego namułu będzie 
przeprowadzone w odstojnikach odsiąkowym utworzonym przez ogrodzenie terenu 
tymczasowymi grodzami ziemnymi. Odsączony namuł będzie następnie rozplantowany na 
miejscu zdeponowania łącznie z grodzami ziemnymi. 
 
3.1.2. Wykonanie tymczasowej grodzy  
 

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjno-remontowych konieczne jest wykonanie 
tymczasowej grodzy odcinającej dopływ wody do przedmiotowych stawów. Projektuje się 
wykonanie grodzy na kanale (przesmyku) pomiędzy Stawem Dużym i Stawem Małym.  

Grodza wykonana będzie z worków z piaskiem ułożonych jeden na drugim. W celu 
zapewnienia szczelności dodatkowo przewidziano ułożenie pomiędzy warstwami worków, na 
całej szerokości przesmyku, folii PVC. 
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Podstawowe parametry grodzy tymczasowej 
 

− długość 
− rzędna korony  
− rzędna stopy  
− nachylenie skarp 
− uszczelnienie: 

− 3,50-6,00 m 
− ~ 66,15 m n.p.m. 
− ~ 65,55 m n.p.m. 
− 1:1,5 
− folia PVC, gr. 1,5 mm 

 

3.1.3. Obniżenie poziomu wody w stawach 
 
 Po wydobyciu namułu zalegającego dno stawów przewiduje się spuszczenie wody ze 
stawów mających na celu umożliwienie dalszych prac konserwacyjno-remontowych.  
 Z uwagi na ukształtowanie terenu – rzędna dna stawów znajduje się poniżej rzędnej 
dna odbiornika wód – dna Strumienia Junikowskiego, możliwe będzie tylko częściowe 
spuszczenie wód ze stawów. Projektuje się, że rzędna zwierciadła wody po spuszczeniu wód 
w stawach ukształtuje się na poziomie ok. 64,95 m n.p.m. tj. ok. 0,95 m poniżej obecnego 
stanu wód. Oznacza to, że w najgłębszych miejscach i pozostanie ok. 1,65 m (Staw Mały)  
i ok. 2,65 m (Staw Parkowy) wody. 
 Spuszczenie wód do zakładanego poziomu będzie wymagało demontażu i rozkopania 
istniejących przepustów, tak aby umożliwi ć przepływ wód. Projektuje się czasowe rozkopanie 
ścieżek pomiędzy Stawem Małym a Stawem Parkowym oraz pomiędzy Stawem Parkowym  
a Strumieniem Junikowskim. Po obniżeniu się wody w stawach do założonego poziomu 
należy przystąpić do odbudowy przepustów zgodnie z punktem 3.2. zapewniając jednocześnie 
tymczasowe przejście przez drogę gruntową. 
 Po obniżeniu poziomu wody przewiduje się także usunięcie zwalonych konarów 
drzew oraz pielęgnacyjne przycięcie tych drzew (gałęzi) zagrożonych odłamaniem się  
i upadkiem w nieckę stawów. Prace powinny być tak prowadzone, by tylko w minimalnym 
stopniu doszło do dewastacji znajdujących się tam ekosystemów. 
 
3.1.4. Profilowanie skarp stawów 
 
 Z uwagi na niemożliwość całkowitego spuszczenia wody ze stawów oraz względy 
ochrony środowiska (nadziemna cześć skarp jest porośnięta licznymi drzewami) zakłada się 
wyprofilować w głównej mierze część „podwodną” skarp stawów. W minimalnym stopniu 
zostanie także wyprofilowane dno stawów. 
 Profilowanie będzie polegało na wyrównaniu istniejącego spadku i zniwelowaniu 
ewentualnych wyrw i nierówności. Zasadnicza część prac będzie wykonywana koparką 
jednonaczyniową umieszczoną na pontonie. Dodatkowo w pasie odsłoniętym po spuszczeniu 
wody przewidziano ręczne wyrównanie skarp.  
 W pasie na granicy i powyżej lustra wody w miejscach to umożliwiających przewiduję 
się przerzedzenie zarośli (koniecznych do usunięcia) oraz ręczne wyprofilowanie 
(wyrównanie) skarp.  
 
Podstawowe parametry profilacji skarp 
 

− rzędna góry skarp 
− rzędna „stopy” skarp 

• Staw Mały 
• Staw Parkowy  

− nachylenie skarpy 

− ~ 66,00 m n.p.m. 
 

− ~ 64,30 m n.p.m. 
− ~ 62,60 m n.p.m. 
− 1:1,5÷1:10 
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3.1.5. Umocnienie skarp 
 

Przewiduje się, że umocnienie wyprofilowanych skarp na poziomie rzędnej obecnego 
poziomu lustra wody tj. 65,90 m n.p.m., będzie ono wykonane z następujących elementów: 
− kiszki faszynowej o średnicy Ø20 cm, 
− darniny o grubości 8 cm i szerokości 0,50 m. 

 
Umocnienie przewiduje się wykonać na całym obwodzie Stawu Małego – ok. 220,00 m 

i Stawu Parkowego – ok. 340,00 m. 
 
3.2. Zakres prac budowlanych przepustów 
 
Zakres prac budowlanych przepustów: 

1) Przepust nr 1 (pomiędzy Stawem Małym a Stawem Parkowym): 
− rozbiórka istniejącego przepustu, 
− budowa nowego przepustu – posadowienie owalnego stalowego profilu na 

rzędnych umożliwiających częściowe spuszczenie wody, 
− umocnienie skarpy wlotowej i wylotowej. 

2) Przepust nr 2 (pomiędzy Stawem Parkowym a Strumieniem Junikowskim): 
− rozbiórka istniejącego przepustu, 
− budowa nowego przepustu – posadowienie monolitycznych budowli dokowych 

wlotu i wylotu, ułożenie przewodu przepustu z rur PE na rzędnej umożliwiającej 
częściowe spuszczenie wody ze stawów do odbiornika wód (Strumienia 
Junikowskiego), 

− umocnienie skarpy wlotowej (Staw Parkowy) i wylotowej (Strumień Junikowski), 
− umocnienie dna i skarp Strumienia Junikowskiego w obrąbie wylotu z przepustu. 

 
3.2.1. Przepust nr 1  
 
 Zakłada się wykonanie przepustu z profilu rurowego stalowego o szerokości 1,43 m  
i wysokości 1,76 m, długości 9,60 m i spadku podłużnym 2‰. Rzędna wlotu – 64,45 m 
n.p.m., rzędna wylotu – 64,43 m n.p.m. Profil rurowy na wlocie i wylocie zostanie przycięty 
zgodnie z nachyleniem skarp oraz umocniony brukiem kamiennym na betonie. Do umocnień 
w strefie lustra wody zostanie też wykorzystana kostka granitowa pochodząca z rozebranego 
umocnienia dotychczasowego przepustu.  
 Grunt nad przewodem przepustu zagęszczać warstwami o miąższości ok. 30 cm.  
W pobliżu budowli nasypy winny być zagęszczone do ID ≥0,55. 
  
3.2.2. Przepust nr 2  
 
 Zakłada się wykonanie przepustu z rury PE o średnicy Ø600 mm, długości 23,00 m  
i spadku podłużnym 2‰. Rzędna wlotu – 64,95 m n.p.m., rzędna wylotu – 64,90 m n.p.m. 
Przyczółek wlotowy zaprojektowano jako budowlę dokową monolityczną o wymiarach 
2,40x1,90 m. Przyczółek wlotowy będzie umożliwiał utrzymanie wód w Stawie Parkowym na 
dotychczasowym poziomie tj. rzędnej 65,90 m n.p.m. Przyczółek wylotowy zostanie 
wykonany jako budowla dokowa monolityczna o wymiarach 1,70x1,20 m. Pod budowlami 
należy wykonać warstwę chudego betonu oraz podsypkę z pospółki. Powierzchnie 
zewnętrzne przyczółków stykające się z gruntem zostaną zaizolowane.  
 Budowla wlotowa będzie wyposażona w zamknięcia remontowe szandory 
utrzymujące wody w stawach na dotychczasowej rzędnej oraz kratę rzadką umieszczoną  
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w prowadnicach. Na górnej płaszczyźnie przewidziano płytę z kraty pomostowej typu 
WEMA. Zaprojektowano również barierkę ochronną. 
 Z uwagi na posadowienie przepustu na nowych rzędnych konieczne będzie 
wyprofilowanie odcinka łączącego wylot z przepustu z korytem Strumienia Junikowskiego. 
Wyprofilowany odcinek będzie miał skarpy o nachyleniu ~1:2. W celu ochrony brzegów 
przed rozmywaniem w czasie spuszczania wody ze stawów przewiduje się umocnienie 
odcinka wylotowego. Zaprojektowano umocnienia skarp i dna materacem siatkowo-
kamiennym. Także fragment brzegu Strumienia Junikowskiego, w rejonie wylotu rurociągu 
będą umocnione materacem siatkowo-kamiennym. 
 Grunt nad przewodem przepustu zagęszczać warstwami o miąższości ok. 30 cm.  
W pobliżu budowie nasypy winny być zagęszczone do ID ≥0,55. 
 
3.3. Ogólny opis technologii robót z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska 

 
Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do niezbędnego  

minimum, w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy 
rozwiązaniach technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów 
środowiska. Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych i przyjaznych 
dla środowiska lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie hydrotechnicznym 
i ogólnym (np.: kiszka i darń, kamień). Projektowane rozwiązania techniczne nie będą 
wprowadzać do środowiska szkodliwych elementów lub substancji. Podczas realizacji 
inwestycji przewidziano stosowanie technologii typowych dla budownictwa melioracyjnego, 
a w szczególności przy robotach związanych z kształtowaniem dna i skarp obu stawów, 
robotach ziemnych i robotach umocnieniowych. 

 
 
 

4. Warianty przedsięwzięcia 
 
 Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, przeanalizowano zasadniczo dwa warianty 

realizacji inwestycji, zwracając przede wszystkim uwagę na ograniczenie do niezbędnego 
minimum, wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
4.1. Wariant „0” 

 
Wariant „0” czyli wariant zakładający niepodejmowanie przedsięwzięcia, 

niewątpliwie gwarantuje brak jakichkolwiek, nawet czasowych, negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze, tym samym nie wystąpi ryzyko naruszenia istniejącego stanu 
siedlisk przyrodniczych, występujących na przedmiotowym obszarze. 
 Wariant ten jednak, nie zahamuje postępującego zamulenia obu stawów co  
w konsekwencji może doprowadzić do całkowitej ich niedrożności. W skrajnym przypadku 
może to prowadzić do „szukania nowych ujść” przez wody płynące w omawianym szeregu 
stawów. W związku z powyższym wariant „0” nie jest rozwiązaniem optymalnym ani 
racjonalnym. 
 
4.2. Wariant I 

 
Wariant I zakłada wykonanie prac odtworzeniowo-budowlanych zgodnie z zakresem 

określonym w pkt. 3. Wariant ten jest najbardziej optymalny z technologicznego punktu 
widzenia, umożliwiający wykonanie części prac remontowych na „sucho”.  
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 Proponowane rozwiązania wnikliwie przeanalizowano, a przy wyborze wariantu 
kierowano się przede wszystkim: 
− jak najmniejszą ingerencją w środowisko naturalne, 
− istniejącym stanem zagospodarowania terenu, 
− możliwościami technicznymi wykonania prac, 
− warunkami geotechnicznymi terenu w miejscu planowanej inwestycji, 
− ekonomiką przedsięwzięcia. 

 
 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, 
paliw oraz energii 

 
Na etapie wykonywania robót odtworzeniowo-budowlanych przewiduje się 

korzystanie z wody, która dostarczana będzie beczkowozami. Roboty budowlane 
wykonywane będą zasadniczo ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego np. koparko-
spycharki. Przewiduje się korzystanie z paliw płynnych służących jako źródło energii dla 
sprzętu budowlanego w ilość spalanego paliwa ok. 10 l/h pracy sprzętu. Dla sprzętu 
budowlanego wymagającego energii elektrycznej wykonawca stosował będzie agregaty 
prądotwórcze zasilane paliwem płynnym. W zależności od mocy jaką generują agregaty 
prądotwórcze zużycie paliwa wynosi od 1 do 4 l/h pracy sprzętu. Tankowanie sprzętu 
mechanicznego odbywać będzie się poza terenem budowy oraz poza obszarami cennymi pod 
względem przyrodniczym. Na etapie eksploatacji obiektu nie będzie zapotrzebowania na 
wodę, surowce, paliwa, energię elektryczną. 

 
 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 
 
Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach 
technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska naturalnego 
i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  
 Wykorzystanie sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i środowiska gruntowego elementami obcymi dla 
środowiska pochodzącymi z pracy sprzętu.  
 Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy 
dla środowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu 
spełniającego wymagane normy), co w możliwie największym stopniu ograniczy 
nieuniknioną emisję ciepła, hałasu i spalin, mającą miejsce jedynie podczas realizacji prac 
sprzętem mechanicznym. 
 Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym i hydrotechnicznym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska 
naturalnego pośrednio i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane 
rozwiązania techniczne nie będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub 
substancji.  

Wytwórcą odpadów na etapie realizacji robót będzie firma prowadząca prace 
budowlane, co wynika to z definicji zawartej w artykule 3 ust. 1, pkt. 32 Ustawy o odpadach 
(Dz.U.2013.21) – „Wytwórcą odpadów, powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 
Udrożnienie dwóch stawów z przepływem do Strumienia Junikowskiego w Poznaniu 

 

10 

budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu 
usługi stanowi inaczej”. Stąd też firma prowadząca prace będzie zobowiązana do spełnienia 
wymagań stawianych artykułem 18 Ustawy o odpadach. Odpady powstałe na etapie realizacji 
inwestycji zostaną zagospodarowane przez firmę prowadzącą prace budowlane,  
a Wykonawca robót jest zobowiązany do segregacji powstałych odpadów na placu budowy 
oraz ich utylizacji. 
 Większość powstających odpadów, zgodnie z klasyfikacją odpadów zawartą  
w katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) można zaliczyć do odpadów innych niż 
niebezpieczne. Na etapie prac projektowych oszacowano ilość i rodzaj odpadów jakie 
powstaną w czasie realizacji inwestycji (tabela 2). 
 

Tabela 2 
Szacowany rodzaj i ilość odpadów 

L.p. Kod odpadu 
Szacunkowe 
ilości odpadu 

[Mg] 

1. 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2,0 

2. 17 01 02 - Gruz ceglany  0,1 

3. 17 04 05 - Żelazo i stal 0,01 

4. 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 Tr 8.000,0 

5. 20 03 01 - Zmieszane odpady komunalne 0,1 

 
 Masy ziemne (namuł) uzyskane z odmulenia stawów zostaną po wydobyciu ze 
stawów refulerem przetransportowane rurociągami tłocznymi na poletka odsiąkowe 
zlokalizowane na nieużytkach ok. 150÷200 m od stawów. Na poletkach nastąpi samoczynny 
proces odwadniania. Przewiduje się, że woda w sposób naturalny będzie migrować do 
sąsiadującego z tym obszarem Stawu nad Strumykiem oraz Strumienia Junikowskiego. Po 
zakończeniu procesu odsączania osady zostaną rozplantowane po terenie nieużytku. Z dużym 
prawdopodobieństwem można przypuszczać, że na teren ten w sposób naturalny i szybki 
nastąpi powrót ekosystemów łąkowych. Pozostałe powstałe odpady w większości nie będą 
magazynowane na terenie robót, a od razu w trakcie trwania prac np. rozbiórkowych 
ładowane na samochody ciężarowe i wywożone z budowy. Pozostałe odpady (np. odpady 
komunalne) będą tymczasowo magazynowane w pojemnikach przeznaczonych na ten cel. 
 
 Na etapie eksploatacyjnym odmulonych stawów nie przewiduje się powstawania 
odpadów. 
 
 

 

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji  
i energii  

 
a) ścieki socjalno-bytowe: na etapie realizacji – przewidziane są kontenery socjalne oraz 

przenośne toalety zorganizowane na zapleczu sprzętowym opróżniane wozami 
asenizacyjnymi; na etapie eksploatacji – nie występują; 

b) ścieki technologiczne: nie będą wytwarzane; 
c) ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych: powierzchniowy odpływ i odprowadzenie 

wód deszczowych do gruntu i Strumienia Junikowskiego; 
d) rodzaj i przewidywane ilości oraz sposób postępowania z odpadami: wg pkt. 6; 
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e) ilości i rodzaje maszyn do zainstalowania: nie przewiduje się instalowania maszyn ani 
urządzeń; 

f) spalanie paliw: na etapie realizacji – wystąpi emisja niezorganizowana w wyniku 
konieczności zastosowania maszyn budowlanych; na etapie eksploatacji – nie 
przewiduje się spalania paliw; 

g) źródła i poziom hałasu: na etapie realizacji – przewiduje się emisję hałasu pochodzącą 
od pracy sprzętu budowlanego na poziomie dopuszczalnym dla tego typu sprzętu; na 
etapie eksploatacji – emisja hałasu nie będzie występowała. 

 
Realizacja prac odtworzeniowo-budowlanych spowoduje krótkotrwałe i występujące 

wyłączenie w trakcie realizacji inwestycji wprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń 
pochodzących ze spalania paliw płynnych, służących jako źródło energii dla sprzętu 
mechanicznego. Wystąpi również zwiększona, punktowa emisja hałasu, która również będzie 
miała charakter krótkotrwały i lokalny. W celu minimalizacji wpływu hałasu i emisji spalin 
prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej a w trakcie przerw sprzęt będzie 
wyłączany. Wykorzystywany do robót budowlanych sprzęt mechaniczny będzie posiadał 
aktualny przegląd techniczny dopuszczający do użytku oraz spełniał wszystkie wymagane 
normy związane z emisją spalin oraz hałasu przewidziane dla tego typu maszyn.  
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowości  
w pracy sprzętu, będzie on natychmiastowo wyłączany z robót budowlanych. W przypadku 
sytuacji niekontrolowanych, związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych będą 
powzięte działania mające na celu zapobieżenie przedostaniu się tych substancji do 
środowiska gruntowego poprzez zabranie warstwy ziemi, która została skażona w czasie 
krótszym niż czas filtracji substancji ropopochodnych w gruncie. Skażony grunt zostanie 
zabezpieczony, wywieziony i zutylizowany.  
 
7.1 Wpływ na przyrodę ożywioną, różnorodność biologiczną i obszary chronione. 

 
7.1.1. Rośliny, siedliska 

 
W bezpośrednim otoczeniu obszaru inwestycyjnego odnotowano tylko jeden gatunek 

rośliny objętej ochroną prawną częściową – Bluszcz pospolity (Hedera helix). Stanowiska 
bluszczu pospolitego najprawdopodobniej nie są naturalne. Zlokalizowane są  
w zbiorowiskach leśnych po północno-wschodniej stronie Stawów Małego i Parkowego 
(powyżej stawów) gdzie nie planuje się prac.  

Usunięcie pojedynczych drzew na brzegach zbiorników nie wpłynie znacząco 
negatywnie na zbiorowiska leśne. Usuwanie klona jesionolistnego – obcego gatunku 
inwazyjnego, może być uznany jako pozytywny aspekt prowadzonych prac. Czasowemu 
zniszczeniu ulegną niewątpliwie zbiorowiska szuwarowe na brzegach zbiorników wodnych. 
Zbiorowiska te wykazują jednak duże zdolności regeneracyjne i z biegiem czasu powrócą na 
swoje dawne stanowiska. Ponadto w wodzie odnotowano rogatka sztywnego, który 
dominował w przedmiotowych akwenach. Jest to gatunek pospolity w Polsce, nie objęty 
ochroną prawną. Ponadto silny rozwój rogatka sztywnego świadczy o zeutrofizowanej wodzie 
w zbiornikach wodnych.  

Roślinność obszaru na którym będzie deponowany osad ma charakter nitrofilnych 
zbiorowisk ruderalnych z klas Epilobietea angustifolii oraz Artemisetea vulgaris i nie stanowi 
szczególnych wartości przyrodniczych. Na przedmiotowym obszarze odnotowano także 
postępującą sukcesję olszy czarnej. Na terenie planowanego odkładania osadów dennych nie 
stwierdzono gatunków objętych ochroną gatunkową. Po zdeponowaniu osadów, a następnie 
ich rozplantowaniu, teren zacznie pokrywać roślinność w skutek naturalnej sukcesji. Skład 
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gatunkowy roślinności będzie kształtowany roślinnością znajdującą się w bezpośrednim 
otoczeniu przedmiotowego obszaru. 
 
7.1.2. Grzyby 

 
Na obszarze objętym inwestycją oraz w bezpośrednim otoczeniu nie odnotowano 

gatunków grzybów. 
 

7.1.3. Fauna  
 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie powodowała przepłaszanie  

i niepokojenie ptaków i innych zwierząt. Hałas będzie emitowany na obszarze inwestycji oraz 
w bezpośrednim otoczeniu, ze szczególnym nasileniem w miejscach, w których będzie 
pracował ciężki sprzęt (wybieranie osadów oraz ich transport rurociągami tłocznymi) oraz 
będą wycinane drzewa i krzewy. Hałas w największym stopniu negatywnie wpłynie na ssaki  
i ptaki. Inwestycja planowana jest na obszarze z dominacją lasów oraz wód stojących, dlatego 
przepłoszone zwierzęta znajdą sobie zastępcze miejsce życia na czas prac budowlanych. 

Zinwentaryzowane ptaki na obszarze inwestycyjnym oraz w bezpośrednim otoczeniu 
z wyjątkiem kaczki krzyżówki, są ptakami związanymi z lasami lub z warstwami ekotonu  
i jak wspomniano planowana inwestycja nie będzie miała zasadniczego szkodliwego 
oddziaływania na nie. Planowana inwestycja będzie realizowana poza sezonem rozrodczym 
zwierząt, aby nie dopuścić do zniszczenia lęgów ptaków oraz rozrodu innych grup zwierząt 
na obszarze inwestycyjnym oraz w bezpośrednim otoczeniu. Ważny jest termin częściowego 
spuszczenia wody ze stawów dla organizmów żywych, w związku z czym woda zostanie 
spuszczona po sezonie lęgowym, a prace rekultywacyjne przebiegną sprawnie i zakończą się 
przed kolejnym sezonem lęgowym to wtedy oddziaływanie na faunę będzie minimalne. Jeżeli 
prace przedłużą się do kolejnego sezonu rozrodczego zwierząt, to z powodu braku wody  
w stawach, zwierzęta proces rozrodczy przeprowadzą na okolicznych akwenach i w związku 
z czym nie odnotuje się znacznego negatywnego wpływu na faunę obszaru inwestycyjnego 
oraz jego bezpośredniego otoczenia. 

Wybieranie mułu związane będzie z niszczeniem siedlisk fauny oraz ginięciem 
drobnych organizmów do których możemy zaliczyć m. in. ryby, płazy oraz bezkręgowce. 
Takie negatywne oddziaływanie jest nieuniknione w tego typu pracach. Jak wspomniano 
wyżej, dostosowanie odpowiedniego terminu prac, zminimalizuje negatywne oddziaływanie 
na te grupy organizmów. Po wykonanych pracach rekultywacyjnych, w odniesieniu do 
płazów i ryb to odmulenie i oczyszczenie stawów wpłynie korzystnie na ich populację. 
Usunięcie osadów wyeliminuje niekorzystne deficyty tlenowe oraz emisję trujących gazów 
takich jak m. in. siarkowodór, który powstaje w osadach dennych. W odniesieniu do 
bezkręgowców, to podobnie jak w przypadku płazów i ryb warunki życia i rozwoju poprawią 
się. Obecnie w stawach w podłożu dominuje jeden substrat dna, jakim jest muł, dodatkowo 
mała zawartość tlenu w wodzie ogranicza rozwój tej grupy organizmów. Po oczyszczeniu 
stawów z namułów i ponownym napełnieniu wodą dojdzie do wykształcania siedlisk życia 
fauny bezkręgowej, a zwierzęta znajdą dogodniejsze warunki życia niż obecnie. 
 Planowane działania odtworzeniowe-budowlane związane będą z mechanicznym 
usuwaniem osadów dennych mogą prowadzić do częściowego zniszczenia populacji ryb 
występujących w obu zbiornikach. Jednak zastosowana technologia zakłada tylko częściowe 
spuszczenie wody – do poziomu Strumienia Junikowskiego. Dzięki temu istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że inwestycja nie spowoduje większych strat w populacji ryb. 
Ewentualne zagrożenie stanowi możliwość zasysania ryb (zwłaszcza małych) wraz z osadami 
przez refuler oraz prawdopodobieństwo wydzielenia się toksycznych gazów zgromadzonych 
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w osadach dennych (np. siarkowodoru, amoniaku). W latach 90-tych w Poznaniu w „Lasku 
Dębińskim”, w zlokalizowanych w nim stawach, prowadzone były podobne prace. Nie 
odnotowano wówczas istotnych strat w rybostanie. Należy podkreślić, że wśród 
stwierdzonych na podstawie niniejszej inwentaryzacji gatunków brak jest ryb szczególnie 
cennych z przyrodniczego punktu widzenia – chronionych lub rzadkich. Karaś pospolity, lin  
i szczupak to ryby cenne gospodarczo i atrakcyjne z wędkarskiego punktu widzenia, jednak 
stosunkowo pospolite i nie narażone na wyginięcie. Dlatego należy uznać, że ewentualne 
straty w rybostanie zbiorników, które będą towarzyszyć inwestycji nie będą miały charakteru 
przyrodniczego, a jedynie gospodarczy. Ze względów ekologicznych zalecany jest, 
poprzedzający inwestycję, odłów ryb pozwolający zminimalizować te straty. Najcenniejsze 
gatunki ryb mogłyby zostać przeniesione wówczas do innych wód (np. okolicznych stawów). 
 Planowana inwestycja, pomimo że początkowo doprowadzi częściowo do zniszczenia 
siedliska, docelowo będzie miała pozytywny wpływ na ichtiofaunę. Rekultywacja zbiorników 
wodnych doprowadzi do ich „odmłodzenia”. Zwiększy się ich głębokość i pojemność, 
ustabilizują parametry wody i ograniczone zostanie ryzyko deficytów tlenowych.  
W odniesieniu do ichtiofauny zmiany te najprawdopodobniej wpłyną korzystnie na strukturę 
gatunkową ryb. Powstaną warunki do bytowania i rozrodu większej liczby gatunków, co 
wpłynie korzystnie na bioróżnorodność zbiorników. Zrekultywowane zbiorniki zostaną 
szybko zasiedlone przez ryby z połączonych z nimi innymi stawami. Dla przyspieszenia 
odbudowy populacji wskazane jest rozważenie przez Inwestora zarybienia tych stawów 
określonymi gatunkami po zakończeniu prac odtworzeniowo-budowlanych. Gatunki, rodzaj  
i liczebność materiału zarybieniowego powinny zostać określone przez ichtiologa,  
w zależności od planowanego sposobu wykorzystania stawów po ich rekultywacji.  

Rozpatrując wariant, w którym inwestycja nie byłaby realizowana zbiorniki podlegać 
będą stałej i coraz szybszej degradacji wywołanej wewnętrzną emisją biogenów z osadów 
dennych, rozkładem materii organicznej pochodzącej głównie z nadmiernie rozwijającej się 
roślinności zanurzonej oraz opadających liści. W zbiornikach takich występować będą 
cykliczne „przyduchy” (deficyty tlenu) zarówno latem, jak i zimą, a także wahania odczynu 
wody. Możliwe jest także wydzielanie się, powstającego w osadach dennych, wskutek 
przemian beztlenowych siarkowodoru. Zjawiska powodować będą śnięcia ryb. Ichtiofauna 
ograniczy się do kilku, najbardziej odpornych gatunków, które przybierać będą, wobec 
pogarszających się warunków bytowania, karłowate formy. 

 
7.1.4. Bioróżnorodność  

 
Planowana inwestycja nie wpłynie w sposób negatywny w dłuższej perspektywie 

czasu na różnorodność biologiczną obszaru inwestycyjnego. Obecnie bioróżnorodność 
stawów tworzą organizmy, które zasiedliły dany obszar po eksploatacji gliny. Powstał 
stabilny ekosystem z wodą o wysokiej trofii, który podlega stałemu procesowi odkładania 
materii organicznej oraz mineralnej. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac, dojdzie do obniżenia bioróżnorodności w stawach, 
jednakże jest to nieuniknione w tego typu pracach. 

Z czasem, po skończeniu prac, fauna która dopłynie z wodą zacznie zasiedlać obszar 
zbiorników. Również do zbiorników trafią nasiona roślin, które znajdą dogodne warunki do 
rozwoju. Za ok. 3-4 lata dojdzie do regeneracji populacji organizmów lądowych znajdujących 
się na terenie inwestycyjnym. Skład taksonomiczny fauny i flory będzie determinowany 
jakością wody dopływającej do zbiorników, nowopowstałymi warunkami abiotycznymi 
(środowiskowymi), jak również od fauny i flory znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu 
stawów. Rekultywowane stawy zostaną napełnione wodą pochodzącą ze stawów położonych 
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powyżej, z którą to przemieszczać się będą zwierzęta oraz nasiona roślin, co przyczyni się do 
szybkiego wzrostu bioróżnorodności w stawach. 

Planowana inwestycja polepszy warunki życiowe dla organizmów wodnych. Zostanie 
usunięta warstwa istniejącego mułu, która obecnie dominuje w zbiornikach i tworzy 
jednorodny materiał podłoża. Oczyszczone z namułu podłoże będzie miejscem stopniowego 
odtwarzania się życia flory wodnej (mchy, glony) a w konsekwencji także roślinności będącej 
miejscem schronienia ryb.  

Planowana inwestycja przyczyni się do uprzątnięcia stawów oraz ich bezpośredniego 
otoczenia ze śmieci, których duże ilości odnotowano w czasie prac terenowych. Odpady 
często zawierają niebezpieczne związki chemiczne, które przyczyniają się dodatkowo do 
zanieczyszczania wody w stawach, co w konsekwencji negatywnie wpływa na organizmy 
wodne. 

 
7.1.5. Obszary chronione 

Na obszarze inwestycyjnym nie występują formy ochrony przyrody, określone  
w Ustawie o ochronie przyrody. Najbliższy obszar znajdujący się w linii prostej ok. 1,4 km od 
przedmiotowej inwestycji to Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 (specjalny obszar ochrony 
Natura 2000). W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się negatywnego 
odziaływania na obszary objęte ochroną prawną określone w Ustawie o ochronie przyrody  
w czasie realizacji oraz eksploatacji inwestycji. 

 

Podsumowując, ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko w związku  
z planowanymi pracami w stawach i w ich bezpośrednim otoczeniu, będzie krótkotrwałe  
i zajmie niewielki obszar. Prace nie wpłyną negatywnie na integralność obszaru objętego 
pracami. Należy zadbać, aby prace były prowadzone sprawnie, co w konsekwencji 
zminimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (rośliny, zwierzęta, 
siedliska oraz bioróżnorodność), emisję hałasu oraz zanieczyszczenie powietrza. Nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania na pozostałe obszary chronione uwzględnione w 
ustawie o ochronie przyrody znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji. 

 
7.2. Identyfikacja zagrożeń na etapie eksploatacji 

 
Przedmiotowe stawy – Staw Mały i Staw Parkowy, powstały w wyniku zalania 

dawnych wyrobisk gliny i są wpisane w miejscowy krajobraz. Po przeprowadzeniu 
planowanej inwestycji polegającej głównie na odmuleniu stawów, ich funkcjonalność ulegnie 
polepszeniu. Warunki siedliskowe dla organizmów lądowych jak i wodnych ulegną poprawie. 

W dłuższej perspektywie czasu, na etapie eksploatacji, nie przewiduje się wystąpienia 
negatywnych zmian w odniesieniu do gatunków występujących roślin, siedlisk, zwierząt, jak 
również obszarów objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje 
się, że od momentu zakończenia prac, w czasie eksploatacji będzie dochodziło do 
systematycznej regeneracji populacji fauny, flory i siedlisk na obszarze inwestycyjnym. 
Całkowite odtworzenie bioróżnorodności wystąpi w przeciągu 3-4 lat od zakończenia 
inwestycji.  

Po wykonanych pracach stawy będą pełniły podobną funkcję jak obecnie, tj. będą 
gromadziły wodę w czasie wiosennych roztopów oraz dużych opadów deszczu w innych 
okresach w roku. Ponadto będą miejscem rekreacji. 

Największym zagrożeniem dla stawów na etapie eksploatacji jest dopływająca woda 
do zbiorników. Jeśli dopływająca woda będzie miała złą jakość to nawet stworzone dogodne 
warunki do życia i rozwoju organizmów wodnych nie wystarczą, żeby rozwijały się liczne 
grupy organizmów. Ponadto zagrożeniem dla stawów może być ponowne zamulenie, 
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spowodowane niesionym materiałem organicznym oraz mineralnym z wodą dopływającą do 
stawów, oraz pochodzącą z bezpośredniego otoczenia stawów (drzewa oraz inne rośliny 
naczyniowe). 

Ponadto zagrożeniem dla stawów od strony fitosanitarnej mogą być odpady, które to 
pozastawiają ludzie. W czasie badań terenowych odnotowano dużą ilość odpadów  
w bezpośrednim otoczeniu stawów oraz w samej wodzie. W okolicy stawów należy umieścić 
pojemniki na odpady (kosze), co w znacznym stopniu zminimalizowałoby negatywny wpływ 
tego czynnika na etapie eksploatacji na jakość wody w stawach. 

 
 

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko  
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Poznania i nie spowoduje 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość zamknie się w granicach 
działek, w których będzie prowadzona inwestycja. Inwestycja ma charakter lokalny i z racji 
dużej odległości do granicy państwa zarówno na etapie realizacji jak eksploatacji nie będzie 
wywierała transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
 
 

9. Identyfikacja Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oraz Podziemnych 
 

9.1. Wody powierzchniowe 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy udrożnienia dwóch stawów z przepływem do 
Strumienia Junikowskiego. Znajdują się one w zlewni JCWP Potok Junikowski, która 
posiada kod PLRW60001718576. Przedmiotowa JCWP położona jest w obszarze dorzecza 
Odry, regionie wodnym Warty, posiada typ abiotyczny 17 (rzeka nizinna piaszczysta)  
i określona jest jako silnie zmieniona część wód. Szczegółowe informacje o JCWP znajdują 
się w tabeli 3. 

 
Celem środowiskowym dla JCWP Potok Junikowski jest osiągnięcie co najmniej dobrego 
stanu (w tym co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz nie pogarszanie stanu 
chemicznego). 
 

W odniesieniu do przedmiotowej JCWP, w Planie Gospodarowania Wodami dla 
obszaru dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451) stan określono jako zły, a osiągnięcie 
celów środowiskowych określono jako zagrożone. W związku z tym określono derogacje 
czasowe 4(4) - 1/4(4) – 2 ze względu na silne zmiany morfologiczne a w związku z tym na 
brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku. 
Ponadto, powodem derogacji jest  obszar zlewni silnie zurbanizowany (aglomeracja Poznań), 
co utrudnia osiągnięcie celów środowiskowych. 
 

Ocenę stanu przedmiotowej JCWP z PGW, potwierdza ocena wykonana w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2012 r., która wykazała: 

• potencjał ekologiczny – słaby, 
• stan chemiczny – dobry, 
• stan ogólny – zły. 

 
Ocena stanu została określona w oparciu o wskaźniki wymienione w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9.11.2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
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części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz.U. nr 257, poz. 1545).  

 
Tabela 3.  

Szczegółowe informacje o JCWP Potok Junikowski, PGW dla obszaru dorzecza Odry 1)  
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1) (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451) 

 

Powierzchnia zlewni bezpośredniej JCWP Potok Junikowski wynosi 48,87 km2,  
a długość 10,00 km. Na jakość wody w JCWP Potok Junikowski w dużym stopniu ma wpływ 
struktura użytkowania zlewni przedmiotowej JCWP, gdzie ponad 33% stanowi zabudowa 
luźna, 18% to grunty orne, a niecałe 8% stanowią strefy przemysłowe lub handlowe. Takie 
użytkowanie terenu negatywnie oddziaływuje na jakość wody w JCWP Potok Junikowski. 
Szczegółowe informacje o użytkowaniu przedmiotowej JCWP z powierzchnią oraz 
procentowym pokryciem poszczególnych struktur zawiera rycina 1. 

Analizując wpływ inwestycji na jakość wód powierzchniowych w JCWP Potok 
Junikowski, to nie przywiduje się negatywnego oddziaływania w dłuższej perspektywie 
czasu. Krótkotrwałe negatywne oddziaływanie wystąpi w okresie prowadzenia prac i będzie 
dotyczyło wzrostu substancji biogennych oraz zawiesiny w stawach oraz w wodzie Potoku 
Junikowskiego do którego będzie odprowadzana woda ze stawów oraz z poletek z osadem. 
Wspomnianego oddziaływania nie da się uniknąć w tego typu pracach. Po wykonanych 
pracach inwestycyjnych, ekosystem wodny będzie się systematycznie stabilizował. 
Odbudowane zbiorniki będą emitowały mniejszą ilość substancji biogennych z osadów, 
warunki tlenowe poprawią się, a w związku z czym jakość wody polepszy się. Wykształcą się 
korzystniejsze warunki dla życia i rozwoju organizmów wodnych niżeli występują obecnie, 
wykorzystywanych do oceny stanu wód powierzchniowych. 
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Rycina 1. Granica zlewni JCWP Potok Junikowski oraz jej struktura użytkowania 
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9.2. Wody podziemne 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) o kodzie europejskim PLGW650062 i nazwie 62. Przedmiotowa JCWPd posiada 
powierzchnię 3.219,41 km2, położona jest w regionie wodnym Warty, na obszarze dorzecza 
Odry (rycina 2). 
 W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) (M.P. 2011 r. 
Nr 40 poz. 451) JCWPd o nazwie 62 posiada stan ilościowy oraz jakościowy dobry – stan 
ogólny dobry.  

Ocenę stanu przedstawionego w PGW potwierdziły badania stanu przedmiotowej 
JCWPd w ramach Państwowego Monitoringu Wód Podziemnych, które zostały wykonane  
w 2012 r. Zgodnie z PGW celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest 
niepogarszanie istniejącego stanu oraz jego ochrona, a cele środowiskowe są niezagrożone. 

 

Tabela 4.  
Szczegółowe informacje o JCWPd nr 62 wg PGW dla obszaru dorzecza Odry 1) 
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1) (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451) 
 

Analizując zakres prac prowadzonych w ramach inwestycji polegającej na udrożnieniu 
dwóch stawów z przepływem do Strumienia Junikowskiego w Poznaniu, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu inwestycji na stan ilościowy oraz jakościowy wód podziemnych 
JCWPd o numerze 62. 
 

 
Rycina 2. Lokalizacja JCWPd nr 62. Źródło: PSH 
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10. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji 
 
10.1. Fauna obszaru inwestycyjnego 
 

Inwentaryzacja fauny w tym ornitologiczna, została wykonana 7 lipca br. Wyniki 
przedstawiono z podziałem na kręgowce i bezkręgowce (tabela 5 i 6). 

 
10.1.1. Bezkręgowce 

Tabela 5. 
Wyniki z inwentaryzacji bezkręgowców 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1. Komar brzęczący Culex pipiens - 

2. Biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata - 

3. Nartnik powierzchniowiec Gerris gibbifer - 

4. Rusałka wierzbowiec Nymphalis polychloros - 

5. Bielinek bytomkowiec Pieris napi - 

6. Trzmiel ziemny Bombus terrestris  częściowa ochrona 

7. Trzmiel rudy Bombus pascuorum - 

8. Tężnica wytworna Ischnura elegans - 

9. Żagniczka wiosenna Brachytron pratense - 

10. Zatoczek rogowy Planorbarius corneus - 

11. Ślimak winniczek Helix pomatia częściowa ochrona 

12. Żyworódka pospolita Viviparus contectus - 

 
10.1.2. Kręgowce 

Tabela 6. 
Wyniki z inwentaryzacji kręgowców (bez ryb) 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1. Żaba trawna Rana temporaria ochrona ścisła 

2. Żaba wodna Pelophylax esculentus ochrona ścisła 

3. Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae ochrona ścisła 

4. Ropucha szara Bufo bufo ochrona ścisła 

5. Krzyżówka Anas platyrhynchos - 

6. Pierwiosnek Phylloscopus collybita ochrona ścisła 

7. Kapturka Sylvia atricapilla ochrona ścisła 

8. Pełzacz leśny Certhia familiaris ochrona ścisła 

9. Dzięcioł duży Dendrocopos major ochrona ścisła 

10. Zięba Fringilla coelebs ochrona ścisła 

11. Dzwoniec Chloris chloris ochrona ścisła 

12. Rudzik Erithacus rubecula ochrona ścisła 

13. Grzywacz Columba palumbus - 

14. Kos Turdus merula ochrona ścisła 

15. Drozd śpiewak Turdus philomelos ochrona ścisła 

16. Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos ochrona ścisła 
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17. Bogatka Parus major ochrona ścisła 

18. Kowalik Sitta europea ochrona ścisła 

19. Dzięcioł zielony Picus viridis ochrona ścisła 

20. Modraszka Cyanistes caeruleus ochrona ścisła 
21. Sikora uboga Parus palustris ochrona ścisła 

 

Przeprowadzona inwentaryzacja fauny wykazała, że przedmiotowe stawy oraz tereny 
bezpośrednio przylegające do nich są bogate w gatunki zwierząt. Stwierdzono występowanie 
20 gatunków kręgowców pod ścisłą ochroną oraz 2 gatunków bezkręgowców pod częściową 
ochroną gatunkową.  

 

W ramach inwentaryzacji kręgowców wykonano jednokrotne badania ichtiologiczne 
obydwu stawów. Badania polegały na połowie ryb przy pomocy impulsowego urządzenia 
połowowego IUP 12 (z łodzi) oraz stawnych narzędzi połowowych – wontonów o wielkości 
oczka od 50 do 60 mm (ok. 120 mb) oraz słępów (dł. 50 mb).  
 
Staw Parkowy  
 
 Stwierdzona ichtiofauna była mało urozmaicona. Złowiono sześć gatunków ryb 
należących do trzech rodzin (tabela 7). Wśród nich nie było ryb chronionych, ani rzadkich. 
Wg klasyfikacji na czerwonej liście minogów i ryb (Witkowski i in. 2009), spośród 
złowionych ryb, jedynie karaś pospolity  ma podwyższony status (LT – bliski zagrożenia). 
Jednak nadal jest to gatunek stosunkowo pospolity, zwłaszcza w tego typu wodach. 
 

Tabela 7.  
Gatunki ryb stwierdzone w Stawie Parkowym 

L.p. Gatunek Rodzina 
Ochrona 
prawna  
(Rozp. MŚ 
11.10.2011) 

Gatunki 
Natura 2000 

(lista 
referencyjna dla 
Polski 2010 r.) 

Statut na 
Czerwonej 

liście 
minogów  
i ryb (2009) 

Liczba 
złowionych 
ryb/zakres 
długości 

całkowitej 
(szt./mm) 

1. Płoć (Rutilus rutilus) Karpiowate 
(Cyprynidae) 

- - LC 65/25-230 

2. Lin (Tinca tinca) - - LC 2/380-430 

3. Karaś pospolity  
(Carassius carassius) 

- - 
NT 

5/250-300 

3. Wzdręga (Scardinus 
erytropthalmus) 

- - 
LC 

11/100-150 

4. Okoń (Perca 
fluviatilis) 

Okoniowate 
(Percidae) 

- - 
LC 

23/80-150 

5. 
Szczupak (Esox lucius) 

Szczupakowate 
(Esocidae) 

- - LC 1/155 

Kategorie zagrożeń gatunków wg Polskiej Czerwonej Księgi ( Witkowski i in. 2009):  
 VU – narażony, NT – bliski zagrożenia, LC – najmniejszej troski. 
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Staw Mały 
  
 Staw połączony jest z innym większym zbiornikiem, który nie był przedmiotem 
badań. Stwierdzono występowanie 3 gatunków ryb (tabela 8). W przypadku tego stawu nie 
liczono i nie mierzono ryb, a jedynie określano przynależność gatunkową. Najwięcej było 
płoci o rozmiarach zbliżonych do ryb ze Stawu Parkowego.  

Tabela 8.  
Gatunki ryb stwierdzone w Stawie Małym 

L.p. Gatunek Rodzina 
Ochrona 

prawna (Rozp. 
MŚ 11.10.2011) 

Gatunki 
Natura 2000 

(lista referencyjna dla 
Polski 2010 r.) 

Statut na 
Czerwonej 

liście minogów  
i ryb (2009) 

1. Płoć (Rutilus rutilus) 
Karpiowate 
(Cyprynidae) 

- - LC 

2. Wzdręga (Scardinus 
erytropthalmus) - - LC 

3. Okoń (Perca fluviatilis) Okoniowate 
(Percidae) - - LC 

 
W odniesieniu do ichtiofauny, złowione w obu zbiornikach ryby to gatunki pospolite, 

charakterystyczne dla tego typu wód. Stawy, zwłaszcza Parkowy, są silnie zarośnięte 
rogatkiem sztywnym i posiadają muliste dno o dużej miąższości osadów. Prawdopodobnie 
występują w nich okresowe niedobory tlenu (zwłaszcza w okresie zimowym) oraz wahania 
odczynu wody – pH (latem). Rzutuje to na ich skład gatunkowy. Na podstawie doświadczenia 
z odłowów prowadzonych na tego typu wodach można założyć, że w stawach tych można 
spodziewać się jeszcze karasia srebrzystego (Carassius auratus m. gibelio) – inwazyjnego 
gatunku, zwykle towarzyszącego karasiowi pospolitemu i słonecznicy (Leucaspius 
delineatus).  
 Oceniając wielkość oraz ogólną kondycję złowionych karasi i linów można ocenić, że 
w Stawie Parkowym panują odpowiednie warunki dla ich bytowania. Ryby te są odporne na 
deficyty tlenu i występują w tego rodzaju ekosystemach, gdzie potrafią utrzymywać 
stosunkowo liczne populacje. 
 

10.2. Flora obszaru inwestycyjnego  
 

Inwentaryzację botaniczną przeprowadzono jednorazowo w drugiej połowie czerwca 
br. W otoczeniu stawów dominowały zbiorowiska leśne powstałe najprawdopodobniej  
w wyniku wtórnej sukcesji roślinności na terenie dawnych wyrobisk poglinowych. Badane 
zbiorowiska nawiązują składem gatunkowym do zespołów grądów środkowoeuropejskich  
i zbiorowisk łęgowych. Nad brzegami badanych zbiorników wodnych występują niewielkie 
powierzchniowo zbiorowiska szuwarowe, natomiast toń zbiorników wodnych zdominowana 
jest przez zbiorowisko rogatka sztywnego. Tereny wzdłuż wydeptywanych ścieżek  
i południowo-zachodnich obrzeży terenu inwestycyjnego odznaczają się zwiększonym 
udziałem gatunków łąkowych i ruderalnych. Podczas badań terenowych odnotowano łącznie 
87 gatunków roślin naczyniowych, w tym jeden gatunek (Bluszcz pospolity) objęty częściową 
ochroną prawną, którego odnotowano w otoczeniu zbiorników wodnych (tabela 9). 
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Tabela 9.  
Lista taksonów roślin odnotowanych w czasie inwentaryzacji obszaru inwestycyjnego 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska 
1. Acer negundo Klon jesionolistny 
2. Acer platanoides Klon pospolity, klon zwyczajny 
3. Acer pseudoplatanus Klon jawor, jawor 
4. Acer saccharinum Klon srebrzysty 
5. Achillea millefolium Krwawnik pospolity 
6. Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny, kasztanowiec biały 
7. Agrimonia eupatoria Rzepik pospolity 
8. Ajuga reptans Dąbrówka rozłogowa 
9. Alliaria petiolata Czosnaczek pospolity 
10. Alnus glutinosa Olsza czarna 
11. Alopecurus pratensis Wyczyniec łąkowy 
12. Anthriscus sylvestris Trybula leśna, marchewnik 
13. Arctium lappa Łopian większy 
14. Artemisia vulgaris Bylica pospolita 
15 Betula pendula Brzoza brodawkowata 
16. Bidens tripartita Uczep trójlistkowy 
17. Brachypodium sylvaticum Kłosownica leśna 
18. Calamagrostis epigeios Trzcinnik piaskowy 
19. Calystegia sepium Kielisznik zaroślowy 
20. Carduus crispus Oset kędzierzawy 
21. Carex acutiformis Turzyca błotna 
22. Carex otrubae Turzyca nibylisia 
23 Carex riparia Turzyca brzegowa 
24. Carex sylvatica Turzyca leśna 
25. Ceratophyllum demersum Rogatek sztywny 
26. Cirsium arvense Ostrożeń polny 
27. Cornus alba Dereń biały 
28. Cornus sanguinea Dereń świdwa 
29. Corylus avellana Leszczyna pospolita 
30. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 
31. Dactylis glomerata Kupkówka pospolita, rajgras niemiecki 
32. Dryopteris filix-mas Narecznica samcza 
33. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 
34. Galeopsis tetrahit Poziewnik szorstki 
35. Galium sylvaticum Przytulia leśna 
36. Geranium pratense Bodziszek łąkowy 
37. Geranium robertianum Bodziszek cuchnący 
38. Geum rivale Kuklik zwisły 
39. Glechoma hederacea Bluszczyk kurdybanek 
40. Hedera helix Bluszcz pospolity 
41. Helianthus tuberosus Słonecznik bulwiasty, topinambur 
42. Impatiens parviflora Niecierpek drobnokwiatowy 
43. Juglans regia Orzech włoski 
44. Lamium amplexicaule Jasnota różowa 
45. Lolium perenne Życica trwała, rajgras angielski 
46. Lycopus europaeus Karbieniec pospolity 
47. Lysimachia nummularia Tojeść rozesłana, pieniążek 
48. Lysimachia vulgaris Tojeść zwyczajna, tojeść pospolita 
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49. Oenanthe aquatica Kropidło wodne 
50. Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 
51. Phleum pratense Tymotka łąkowa, brzanka pastewna 
52. Phragmites australis Trzcina pospolita 
53. Plantago major Babka większa 
54. Poa annua Wiechlina roczna, pajędza 
55. Polygonum dumetorum Rdest zaroślowy 
56. Populus x canadensis Topola kanadyjska, topola euroamerykańska 
57. Prunella vulgaris Głowienka pospolita 
58. Prunus cerasus Wiśnia zwyczajna, wiśnia pospolita 
59. Prunus padus Czeremcha zwyczajna 
60. Prunus serotina Czeremcha amerykańska, czeremcha późna 
61. Prunus spinosa Śliwa tarnina 
62. Pyrus domestica Grusza domowa 
63. Quercus robur Dąb szypułkowy 
64. Ribes grossularia Porzeczka agrest 
65. Ribes rubrum Porzeczka czerwona 
66. Robinia pseudacacia Robinia akacjowata, grochodrzew 
67. Rosa canina Roża dzika 
68. Rubus caesius Jeżyna popielica 
69. Salix alba Wierzba biała 
70. Sambucus nigra Dziki bez czarny 
71. Sium latifolium Marek szerokolistny 
72. Solidago canadensis Nawłoć kanadyjska 
73. Sonchus arvensis Mlecz polny 
74. Sonchus palustris Mlecz błotny 
75. Sorbus aucuparia Jarząb zwyczajny, jarzębina 
76. Stachys palustris Czyściec błotny 
77. Stachys sylvatica Czyściec leśny 
78. Symphoricarpos albus Śnieguliczka biała 
79. Taraxacum officinale Mniszek pospolity 
80. Tilia cordata Lipa drobnolistna 
81. Torilis japonica Kłobuczka pospolita 
82. Typha angustifolia Pałka wąskolistna, rogóżka 
83. Typha latifolia Pałka szerokolistna, rogoża 
84. Ulmus laevis Wiąz szypułkowy, limak 
85. Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna 
86. Vicia cracca Wyka ptasia 
87. Viola reichenbachiana Fiołek leśny 
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10.3. Inwentaryzacja drzew  
 

W trakcie badań dokonano wstępnej inwentaryzacji drzew kwalifikujących się do 
wycinki ze względu na zły stan zdrowotny, silne pochylenie w stronę zbiorników wodnych, 
bądź potencjalnie zagrażających spacerowiczom i rowerzystom (rycina 3).   

Obwody drzew mierzono na wysokości 1,3 metra od podłoża z dokładnością do 1 cm, 
za pomocą taśmy mierniczej. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 10. 
 

Tabela 10.  
Zinwentaryzowane drzewa przeznaczone do wycinki w ramach planowanej inwestycji 

Nr  Ilość i gatunek 
drzew 

Pierśnica 
(średnica) 
na 1,30 m 

Obwód na  
1,30 m 

Nr  
działki  

Współrzędne geograficzne lokalizacji 

E N 

1. Klon jesionolistny 9 30 1/6 16°52'26,5188" 52°21'40,7016" 

2. Klon jesionolistny 9 30 1/6 16°52'27,8760" 52°21'41,0472" 

3. Klon jesionolistny 5 15 1/6 16°52'27,9048" 52°21'41,0580" 

4. Klon jesionolistny 3 10 1/6 16°52'24,9276" 52°21'38,9088" 

5. Klon jesionolistny 3 10 1/6 16°52'28,3296" 52°21'40,9068" 

6. Klon jesionolistny 3 10 1/6 16°52'28,6644" 52°21'40,9680" 

7. Olsza czarna 13 42 1/6 16°52'26,3640" 52°21'41,5080" 

8. Olsza czarna 16 50 1/6 16°52'29,0568" 52°21'39,0168" 

9. Olsza czarna 8 24 1/6 16°52'29,0244" 52°21'38,7108" 

10. Olsza czarna 9 30 1/6 16°52'28,6752" 52°21'37,9296" 

11. Olsza czarna 11 35 1/6 16°52'27,5052" 52°21'37,1520" 

12. Olsza czarna 9 30 1/6 16°52'27,1632" 52°21'37,0800" 

13. Olsza czarna 8 25 1/6 16°52'26,1084" 52°21'37,3212" 

14. Olsza czarna 7 23 1/6 16°52'25,2804" 52°21'37,8828" 

15. Olsza czarna 6 20 1/6 16°52'25,2408" 52°21'38,1996" 

16. Wierzba biała 25 80 1/6 16°52'24,9420" 52°21'39,3696" 

17. Wierzba biała 3 10 1/6 16°52'25,5324" 52°21'40,4424" 

18. Wierzba biała 13 43 1/6 16°52'24,7332" 52°21'40,9680" 

19. Wierzba biała 9 30 1/6 16°52'25,0716" 52°21'41,1624" 

20. Wierzba biała 12 37 1/6 16°52'26,7528" 52°21'41,5872" 

21. Wierzba biała 17 53 1/6 16°52'27,1884" 52°21'41,6592" 

22. Wierzba biała 6 20 1/6 16°52'27,9156" 52°21'41,8572" 

23. Wiąz szypułkowy 6 20 1/6 16°52'25,8672" 52°21'41,3748" 

24. Wiąz szypułkowy 7 23 1/6 16°52'29,2764" 52°21'39,7224" 
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Rycina 3. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz miejsce deponowania osadów 
  

Osady denne usuwane ze stawów, planuje się deponować w odległości ok. 150÷200 
metrów w kierunku północnozachodnim od terenu inwestycyjnego, po zachodniej stronie 
Strumienia Junikowskiego. Na terenie planowanego odkładania osadów dennych nie 
stwierdzono gatunków objętych ochroną gatunkową. Roślinność obszaru ma charakter 
nitrofilnych zbiorowisk ruderalnych z klas Epilobietea angustifolii oraz Artemisetea vulgaris. 
Stwierdzono tutaj zespół trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigei oraz zbiorowiska 
ze związków Arction lappae. Odnotowano także postępującą sukcesję olszy czarnej, nasilona 
szczególnie w południowo wschodniej części terenu planowanego deponowania osadów 
dennych. 

Tabela 11.  
 Lista taksonów roślin odnotowanych w czasie inwentaryzacji terenu deponowania osadów 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska 
1. Alnus glutinosa Olsza czarna 
2. Alopecurus pratensis Wyczyniec łąkowy 
3. Arctium lappa Łopian większy 
4. Artemisia vulgaris Bylica pospolita 
5. Astragalus glycyphyllos Traganek szerokolistny 
6. Bilderdykia dumetorum Rdest zaroślowy 
7. Calamagrostis epigeios Trzcinnik piaskowy 
8. Calystegia sepium Kielisznik zaroślowy 
9. Cichorium intybus Cykoria podróżnik 
10. Cirsium arvense Ostrożeń polny 
11. Dactylis glomerata Kupkówka pospolita, rajgras niemiecki 
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12. Epilobium hirsutum Wierzbownica kosmata 
13. Equisetum arvense Skrzyp polny 
14. Geranium pratense Bodziszek łąkowy 
15 Lathyrus pratensis Groszek żółty 
16. Linaria vulgaris Lnica pospolita 
17. Medicago falcata Lucerna sierpowata, dzięcielina 
18. Melilotus alba Nostrzyk biały 
19. Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 
20. Phleum pratense Tymotka łąkowa, brzanka pastewna 
21. Phragmites australis Trzcina pospolita 
22. Pimpinella saxifraga Biedrzeniec mniejszy 
23 Plantago major Babka większa 
24. Potentilla anserina Pięciornik gęsi 
25. Potentilla erecta Pięciornik kurze ziele 
26. Rosa canina Roża dzika 
27. Rubus caesius Jeżyna popielica 
28. Setaria viridis Włośnica zielona, dziki ber 
29. Solidago canadensis Nawłoć kanadyjska 
30. Sonchus arvensis Mlecz polny 
31. Sonchus palustris Mlecz błotny 
32. Taraxacum officinale Mniszek pospolity 
33. Trifolium pratense Koniczyna łąkowa 
34. Trifolium repens Koniczyna biała, koniczyna rozesłana 
35. Urtica dioica Pokrzywa zwyczajna 
36. Vicia cracca Wyka ptasia 
 
 
11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody 
 

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na 
podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 
Najbliższymi obszarami objętymi ochroną przyrody na podstawie w/w ustawy., 

położonymi w linii prostej od inwestycji są: 
− Rezerwat Żurawiniec – ok. 11 km 
− Rogaliński Park Krajobrazowy – ok. 6,3 km 
− Wielkopolski Park Narodowy – otulina – ok. 4,3 km 
− Wielkopolski Park Narodowy – ok. 4,4 km 
− Dolina rzeki Wirynki – ok. 4,3 km 
− Obszary specjalnej ochrony Natura 2000: 

• Ostoja Rogalińska PLB300017 – ok. 5,3 km 
− Specjalne obszary ochrony Natura 2000: 

• Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 – ok. 1,4 km 
• Ostoja Wielkopolska PLH300010 – ok. 4.4 km 
• Rogalińska Dolina Warty PLH300012 – ok. 6 km 

 

Analizując zakres prac, miejsce obszaru inwestycyjnego oraz powierzchnię obszarów 
objętych ochroną prawną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, do których inwestycja 
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ma najmniejszą odległość, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary 
wymienione powyżej. 

 

Planowana inwestycja, z uwagi na zakres prac odtworzeniowo-budowlanych nie zalicza się 
do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).  
 

 Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały 
ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia 
i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane roboty 
budowlane nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko obejmuje: 
− oddziaływanie na ludzi – nie występuje, gdyż obiekt zlokalizowany poza bezpośrednim 

sąsiedztwem terenów zamieszkałych, 
− oddziaływanie na świat roślin – wystąpi w granicach projektowanych robót, 
− oddziaływanie na świat zwierząt: - wystąpi w granicach projektowanych robót oraz  

w odległości ok. 50 m od pracujących maszyn (emisja hałasu), 
− oddziaływanie na ryby i inne organizmy wodne – wystąpi lokalnie, w granicach 

projektowanych robót, 
− oddziaływanie na powietrze i klimat – będzie niewielkie i jedynie w okresie realizacji 

zadania (zwiększona emisji spalin z maszyn budowlanych do atmosfery), 
− oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę – nie występuje, 
− oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – w skali Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (Potok Junikowski) oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych nazwa 
62 negatywne oddziaływanie nie wystąpi, 

− oddziaływanie na dobra kultury i dobra materialne – nie występuje. 
  
 
12. Powiązanie inwestycji z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na 
obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 

 Planowana inwestycja polegająca na wykonaniu prac odtworzeniowo-budowlanych 
Stawu Małego i Stawu Parkowego nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. 

 
 

13. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru 
ograniczonego  użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych  
w art. 135 Prawa Ochrony Środowiska), spowodowane tym, że mimo 
zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych  
i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. 

 
 Nie przewiduje się. 
 








