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1

Wstęp
Wnioskodawcą zgłaszanych prac jest Miasto i Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta

Starego 9, 26 – 800 Białobrzegi.
Zgłaszane prace są związane z projektem realizowanym przez Miasto i Gminę
Białobrzegi pn. „Rekultywacja jeziora zachodniego w Białobrzegach”.
1.1

Podstawa prawna
Planowane prace mające na celu utrzymanie zbiornika wodnego znajdującego

się w północnej części miasta Białobrzegi ze względu na swój charakter oraz położenie
na obszarach chronionych muszą zostać zgłoszone Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.).

2

Lokalizacja planowanych działań
Planowane działania zlokalizowane będą w północnej części miasta Białobrzegi

na działce nr ewidencyjny – 2 obręb nr 0001 Białobrzegi, jednostka ewidencyjna 140101_4
Białobrzegi,

gmina

Białobrzegi,

powiat

białobrzeski,

województwo

mazowieckie

(załącznik nr 1). Obszar ten znajduje się na terenie obszarów sieci Natura 2000, Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pilicy” kod PLB 140003 oraz Specjalnego Obszaru
Ochrony Siedlisk „Dolina dolnej Pilicy” kod PLH 140016.

Fot. 1 Widok na zbiornik zachodni z drogi nr 731.
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Opis planowanych działań (rodzaj, zakres, sposób)
W ramach planowanych działań planuje się przeprowadzić prace utrzymaniowe,

które są wymienione w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2015 poz. 469):
- wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych
Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych będzie
wykonywane

za

pomocą

odpowiedniego

specjalistycznego

sprzętu

mechanicznego

bądź w miarę możliwości ręcznie.
- odmulanie zbiornika w celu przywrócenia ich pierwotnych parametrów
Prace te będą odbywać się mechanicznie. Podczas ich prowadzenia będzie również usuwana
częściowo roślinność porastająca zbiornik zarówno wynurzona jak i zanurzona.
Wydobyty

urobek

zostanie

wykorzystany

do

formowania

brzegów

zbiornika.

Należy zaznaczyć, iż odmulanie nie obejmie całości zbiornika – jego północna część zostanie
nieobjęta pracami. Zakres odmulenia został przedstawiony w załączniku 4.

-

usuwanie

z

śródlądowych

wód

powierzchniowych

przeszkód

naturalnych

oraz wynikających z działalności człowieka
W razie potrzeby, w zależności od gabarytów przeszkód, będą one usuwane z obrębu
zbiornika ręcznie bądź mechanicznie. Chodzi tu zarówno o odpady większych rozmiarów,
które potencjalnie mogą znajdować się w obrębie zbiornika oraz np. pnie i kłody drzew.
- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez
ich zabudowę biologiczną za pomocą wydobytego urobku
Działanie te będą polegały na uzupełnianiu niezbędnych ubytków w brzegach zbiornika
za pomocą koparki, z użyciem wydobytego urobku. W zależności od rozmiarów wyrw
i ich lokalizacji (dostępu do nich) prace mogą być także wykonywane ręcznie.
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Termin prowadzenia działań
Mając na uwadze dobro miejscowego środowiska przyrodniczego planowane prace

planuje się przeprowadzić w okresie jesiennym poza okresami rozrodczymi ptaków, płazów
i ryb oraz poza szczytowym okresem wegetacyjnym roślinności tj. w okresie wrzesień –
listopad 2017 r.

5

Propozycja warunków prowadzenia działań

Poniżej

przedstawiono

propozycje

warunków

realizowania

planowanych

działań

wymienionych w pkt. 2.
 W celu zminimalizowania oddziaływania na miejscowe środowisko przyrodnicze
wyłączono z planowanych prac północną część zachodniego zbiornika. Jest to obszar
zajmujący ok. 30 % całej powierzchni zbiornika.
 Nie prowadzenie prac z użyciem ciężkiego sprzętu bezpośrednio w czaszy zbiornika
w okresie rozrodczym ptaków, płazów i ryb.
 Prace prowadzić poza szczytem sezonu wegetacyjnego.
 Jeśli wystąpi taka potrzeba drzewostan bezpośrednio sąsiadujący z miejscem
powadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 Wykonywać prace ręczne, w miejscach technologicznie możliwych.
 W razie stwierdzenia obecności, zapewnienie wybierania i zwracania do wód
zbiornika większych organizmów wodnych (np. ryby, małże, skorupiaki).
 Namuły składować w sposób uniemożliwiający ich ponowne zmycie do zbiornika.
 Wprowadzić odpowiednią technologię prac i przerwy w pracy zapobiegające
zbytniemu zamuleniu i zmąceniu wody.
 Udrożnić śródlądowe wody powierzchniowe zablokowane np. przez powalone drzewa
lub spowodowane przez uszkodzenie zabudowy hydrotechnicznej lub infrastruktury
technicznej za pomocą specjalistycznego sprzętu mechanicznego bądź ręcznie.
 Po zakończeniu prac należy przeprowadzić rekultywację terenu (wyrównanie,
nawiezienie urodzajnych gleb i obsianie miejscowym materiałem siewnym).
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Uzasadnienie prowadzonych działań
Planowane działania mają na celu utrzymanie w należytym stanie miejscowych wód

tj. umożliwienie dalszego funkcjonowania i użytkowania (np. wędkarskiego) przedmiotowego
zbiornika. Działania te pomogą zahamować silnie postępujący proces eutrofizacji prowadzący
w dalszej perspektywie czasowej do całkowitego wypłycania i zaniku zbiornika co miałoby
również negatywne konsekwencje dla siedlisk i występowania gatunków chronionych
np. płazów lub ptaków związanych z lustrem wody. Ponadto poprzez sukcesywne
zmniejszanie objętości wody w zbiorniku doszłoby również do ograniczenia bądź zaniku
przestrzeni życiowej dla ryb.

7

Obwód rybacki
Omawiany obszar znajduje się na terenie obwodu rybackiego rzeki Pilica nr 5.

Obwód ten obejmuje rzekę Pilica (od ujścia rzeki Drzewiczka do mostu drogowego
w Białobrzegach wg. dawnego przebiegu trasy E-7) wraz z wodami jej dopływów oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych
cieków, z wyłączeniem rzeki Drzewiczki.

8

Zakres działań objętych zgłoszeniem prowadzonych w przeszłości
na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie
W obrębie przedmiotowego zbiornika w przeszłości były prowadzone prace

utrzymaniowe polegające m.in. na wykaszaniu przybrzeżnej roślinność, miejscowym
uregulowaniu brzegów i profilowaniu skarp. Działanie te nie spowodowały znaczących zmian
i negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze w obrębie zbiornika.
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Spis zdjęć

Fot. 1 Widok na zbiornik zachodni z drogi nr 731. ................................................................... 3

10 Załączniki
1) Mapa poglądowa terenu inwestycji.
2) Kopia mapy ewidencyjnej potwierdzona pieczęcią urzędową.
3) Wypisy z rejestru gruntów.
4) Mapa zakresu działań.
5) Płyta CD z plikami w formacie pdf.
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1
2

LEGENDA:

wnioskowanymi pracami
odmuleniem

1

Umocniony wlot mnicha przelewowego.

2

Umocniony wylot mnicha przelewowego.

