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przedsięwzięcia na rodowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji paliw wraz
z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 15/16 w miejscowo ci Lubicz Górny, gm. Lubicz”.
Działając z pełnomocnictwa Pana Leszka Leszczyckiego, ul. Kalinowa 6, 87-162 Krobia, zgodnie z
pismem Wójta Gminy Lubicz znak: ROŚ.6220.5.2019 przedkładam uzupełnienia do przedłożonej
„Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną
infrastrukturą na działce nr 15/16 w miejscowości Lubicz Górny”.
Uzupełnienia stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.
Z powa aniem
arch. Grzegorz Jaworski
Załączniki:
1. Uzupełnienia do „Karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji
paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 15/16 w miejscowości Lubicz Górny”.
2. Pismo Lubickich Wodociągów w sprawie wydania zapewnienia dostaw wody oraz odbioru
ścieków bytowych dla potrzeb stacji na działce o numerze ewidencyjnym 15/16.

Załącznik nr 1
1. Wyja nienie dotyczące pochodzenia, przeznaczenia, zagospodarowania istniejącego
zbiornika
Informujemy, że zbiornik nie istnieje. Podczas prac ziemnych został zasypany. (Zdjęcia internetowe są
nieaktualne).

2. Wyja nienia dotyczące wyliczenia ilo ci powstałych wód opadowych z dachów i
terenów utwardzonych w skali roku, odpowiednie dobranie kubatury zbiornika oraz
gromadzenia wód opadowych, oraz okre lenie jego wymiarów
Obliczenia ilości wody deszczowej dokonano metodą stałych natężeń deszczu zgodnie ze wzorami
zawartymi w „Odwodnienie dróg” autorstwa Romana Edela przy następujących założeniach:
• prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego wynosi 50 %, zatem częstotliwość

,

występowania deszczu miarodajnego zgodnie ze wzorem

gdzie:
c

– częstotliwość występowania deszczu [lata],

p

– prawdopodobieństwo występowania deszczu [%],

•

natężenie deszczu miarodajnego trwającego 15 minut q = 193,3 [dm /(s*ha)],

•

współczynnik spływu dla naw. utwardzonych ψ = 0,80, dla dachu ψ = 1,0

•

zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej maksymalna roczna ilość

3

opadów nie przekracza wartości 800 mm – roczny opad określono zgodnie ze wzorem
gdzie 0,8 oznacza wysokość w [m] maksymalnego rocznego opadu.
Całkowity spływ wód deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:
gdzie:
3

Q

– ilość spływu [dm /s],

φ

– współczynnik opóźnienia odpływu (mniejszy niż 1) [-],

ψ

– współczynnik spływu (mniejszy od 1) [-],

q

– natężenie deszczu [dm /(ha*s)],

F

– powierzchnia zlewni [ha],

3

•

powierzchnia dachu F = 350 m = 0,035 ha

•

powierzchnia naw. utwardzonych F = 2470 m = 0,2470 ha

2

2

ψ = (350 * 1,0 + 2470 * 0,8)/2820 = (350 + 1976)/2820 = 2326/2820 = 0,82
Zlewnię zredukowaną obliczono:
Fzr = Frz *
Fzr = 2820 * 0,82 = 0,2326 ha
Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,2326 ha natężenie dopływu wód deszczowych wynosi:

,

3

Q = q * Fzr = 193,3 * 0,2326 = 44,96 dm /s
3

Całkowity spływ wód deszczowych maks. godzinowy Qmax, godzinowe = 40,46 [m /h]
3

Całkowity spływ wód deszczowych średni dobowy Qśr, dobowe = 14,10 [m /d]
3

Całkowity spływ wód deszczowy maksymalny roczny Qr.max = 2256[m /rok]
Wymagana pojemność retencyjna dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut:
V = 44,96 * 900/1000 = 40,46 m

3

Wymagana pojemność retencyjną dla deszczu 3-dniowego - 90mm

V = 2820*0,09 = 253,8 m3
Przyjęto zbiornik o pojemno ci 255m3, pozwalający na przejęcie 6 deszczy nawalnych.
Wymiary zbiornika ok. 19x7x2,0 m

3. Wyja nienia dotyczące rozwiązań związanych z gospodarką ciekową.
Ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie stacji paliw będą odprowadzane do zbiornika
bezodpływowego, którego opróżnianiem zajmować się będzie firma zewnętrzna.
Zgodnie z pismem Lubickich Wodociągów w sprawie wydania zapewnienia dostaw wody oraz odbioru
ścieków bytowych dla potrzeb stacji na działce o numerze ewidencyjnym 15/16 zapewnienie odbioru
ścieków bytowych jest niemożliwe ze względu na brak w bezpośredniej bliskości posesji kolektora
ściekowego, będącego w eksploatacji Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. Pismo stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

