OPERAT WODNOPRAWNY
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci
wylotu kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenia podczyszczonych
wód opadowych do Kanału Młynówka w Olesno ul. Chopina.
Budowa kanalizacji deszczowej
Lokalizacja inwestycji:
Olesno ul. Chopina
dz. nr 285; 284, obręb Olesno

Inwestor:
Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Jednostka projektowa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” Andrzej Stańkowski
46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18
Data wykonania:
wrzesień 2015 r.

Oświadczenie
Oświadcza się, że Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji
deszczowej oraz wprowadzanie wód opadowych do rowu w m. Olesno ul. Chopina- został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do operatu wodnoprawnego – do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na „wykonanie urządzenia wodnego
w postaci wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych rowu w m. Olesno ul. Chopina

1. ZAKŁAD UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO – INWESTOR
Ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest:
Gmina Olesno ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1 PODSTAWA PRAWNA
•

Art. 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. 2012 Nr 115 poz. 1229

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi , oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE
•

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia …..........................

•

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w m. Olesno wykonany
przez P. W. „STAN” Andrzej Stańkowski, Kluczbork ul. Opolska 18

•

Zgoda Gminy Olesno z dnia 30.12.2015 r. na odprowadzenie wód deszczowych do Kanału
Młynówka.

•

Uzgodnienie z właścicielami terenu.

•

Literatura techniczna, przepisy i normy.

2.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w ramach projektu budowlano-wykonawczego
zleconego przez Inwestora. Celem opracowania jest określenie niezbędnych danych do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wód opadowych spływających kanalizacją deszczową do Kanału Młynówka
Niniejszy operat nie stanowi rozwiązania projektowego, sporządzono go na podstawie projektu.

3. CEL I ZAKRES KORZYSTANIA Z WÓD
Celem korzystania z wód rowu jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu
drogi gminnej ul. Biskupicka i terenów do niej przyległych.
Niniejszy operat zawiera niezbędne dane techniczne oraz ocenę formalnoprawną obiektu
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i urządzeń gospodarki wodno-ściekowej służących do odprowadzenia wód. Zakres korzystania
z wód będzie zmienny, zależnie od pory roku i intensywności opadów. Korzystanie z wód zostało
uzgodnione z administratorem rowu.
Celem korzystania z wód jest zrzut ścieków opadowych ze zlewni ul. Biskupickiej,
uprzednio podczyszczonych w separatorze ropopochodnych (dz. nr 284 i 285), w ilości
obliczeniowej 46 l/s do Kanału Młynówka.
W dalszej części operatu przedstawiono szczegółowo zakres zamierzonego korzystania
z wód tzn. dane ilościowe i jakościowe odprowadzanych ścieków.

4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW
ŻEGLUGOWYCH
Budowa obiektów przewidzianych niniejszym operatem nie wymaga stosowania urządzeń
i znaków ewidencyjnych.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI W ZASIĘGU PROJEKTOWANYCH
WYLOTÓW
Wylot kanalizacji deszczowej i urządzenie do podczyszczania zlokalizowane są na
działkach Inwestora - Gmina Olesno dz. nr 284 i 285. Lokalizację powyższych urządzeń
uzgodniono z właścicielem działek.
Lokalizacja wylotu została przedstawiona na mapie ewidencyjnej oraz na mapie sytuacyjno
wysokościowej (rys. 2). Zasięg oddziaływania odprowadzanych wód opadowych mieści się
w granicach działki 284 i 285 będącej własnością Gminy Olesno.

6. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO
Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należeć będzie:
•

wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z separatorem
z wylotem zgodnie z opracowanym projektem budowlano-wykonawczym kanalizacji
deszczowej;

•

stała konserwacja i czyszczenie wylotów, stała konserwacja odbiornika w rejonie wylotów.
Wysokość opłaty partycypacyjnej oraz zasięg konserwacji należy ustalić na mocy
podpisanej umowy z właścicielem rowu;

•

inne obowiązki określone przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne.

7. OPIS URZĄDZENIA WODNEGO - WYLOT KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYJNEGO
Na wylocie do rzeki projektuje się wylot w postaci płyty żelbetowej z otworem Ø 600 mm.
Wylot zakończyć kratą stalową mocowaną kołkami rozporowymi na płycie wylotu. Skarpę rzeki
w miejscu wylotu żelbetowego wyłożyć płytami żelbetowymi typu JOMB na długości od przepustu
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istniejącego do 10 m za wylotem w górę Kanału Młynówka. Współrzędne geograficzne
projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej N: 50º52'49,8'' E: 18º25'39,3''.

8. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM
8.1 OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ STANU ISTNIEJĄCEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr
487 ul. Sienkiewicza oraz w drodze gminnej ul. Biskupicka oraz odprowadzenie wód deszczowych
do odbiornika. Inwestycja nie wymaga opracowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia budowy kolektora. Projektowany kolektor kanalizacji
deszczowej Ø 600 mm zbiera wody opadowe i roztopowe z obszaru drogi gminnej ul. Biskupicka.
Uzbrojenie terenu stanowi kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane są na mapie sytuacyjno –
wysokościowej w skali 1:500, na której opracowany został operat.

8.2 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
Na kanalizacji deszczowej przed zrzutem do rowu melioracyjnego projektuje się
urządzenie do oczyszczania wód deszczowych. Przyjęto separator ropopochodnych
z zintegrowanym osadnikiem o przepływie maksymalnym Qmax= 404 l/s.

8.3 OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU WÓD OPADOWYCH
W projekcie budowlano-wykonawczym kanalizacji deszczowej obliczeniowe przepływy
sieci kanalizacji deszczowej ciążące do projektowanego wylotu wyznaczono na podstawie metody
stałych natężeń deszczu, która opisana jest wzorem:
FR = FC * ψ
gdzie:
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej.
FC - powierzchnia zlewni cząstkowej o określonym sposobie zagospodarowania,
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego danej zlewni cząstkowej,
Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne:
Q = FR * q
gdzie:
Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód opadowych [dm3/s];
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha].
Natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]; wyznaczone z zależności:
q = 470 x c0,333 x t-0,67
w której:
c – okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia [lata]
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t – czas trwania deszczu [min]; przy założonych wielkościach powyższych zmiennych na poziomie:
c = 5 (p=20%); t = 15 min.; natężenie deszczu miarodajnego kształtować się będzie na poziomie:
q = 130 dm3/s*ha
Wyznaczona ilość wód opadowych i roztopowych z zlewni:
Qmax = 404,0 l/s

Roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wydzielonej na
przedmiotowym obszarze określona z zależności:
QR = F * H
gdzie:
QR - roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z odwadnianego obszaru [m3/rok];
Fr - łączna powierzchnia zredukowana zlewni [m2];
FR1=31100 m2
H - roczna wysokość opadu dla analizowanego rejonu [m/r]; tu przyjęto: 0,670 m
QR1 = 20823,6 m3/rok

8.4 OKREŚLENIE STANU I SKŁADU ŚCIEKÓW I MINIMALNY PROCENT
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ
Spływające z powierzchni drogi gminnej wody roztopowe i deszczowe tzw. ścieki opadowe
zawierają typowe zanieczyszczenia komunikacyjne:
• zawiesiny mineralne,
•

substancje ropopochodne

Zgodnie z literaturą techniczną w tym zakresie zanieczyszczenie wód opadowych z siedli
mieszkaniowych wynosi odpowiednio:
•

zawiesina ogólna < 75 mg/dm3

•

węglowodory ropopochodne < 5 mg/dm3

Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wody będące przedmiotem
niniejszego operatu mogą być odprowadzane do wód bądź ziemi bez oczyszczania. Pomimo tego
przed zrzutem wód do odbiornika zaprojektowano separator ropopochodnych z osadnikiem piasku.
Przewiduje się, że redukcja ww. zanieczyszczeń na urządzeniu podczyszczającym
zminimalizuje całkowicie możliwość przekroczenia wartości ustalonych w przepisach.
Do podczyszczania wód opadowych z terenu objętego opracowaniem przed
odprowadzeniem do Kanału Młynówka zainstalowane zostanie urządzenie do podczyszczenia
wód opadowych - separator ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.
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Przy założeniu około 70 % redukcji zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w
separatorze ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiornika będą posiadały stężenia
zanieczyszczeń nie większe niż:
Szaw. = 75 x 0,3 = 22,50 mg/l,
Swęgl rop. = 5 x 0,3 = 1,50 mg/l
Roczny ładunek zanieczyszczeń (maksymalny) wynosi:
M = QR· 0,02 = 20823,6 /rok · 0,02 kg/m = 416,5 kg/rok

8.5 URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE WODY OPADOWE I ROZTOPOWE
Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne, wykorzystując procesy fotacji i
sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do
separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i
jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas
wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie
oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej (opcjonalnie z zamknięciem
przeciwcofkowym). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia
dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory
separacji. Pakiet lamelowy jest elementem demontowanym wyposażonym w uchwyt umożliwiający
wyciągnięcie na zewnątrz separatora. Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni
terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

8.6 ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI ŚCIEKÓW.
W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) nie
przewiduje się oceny jakości ścieków ze względu na brak obowiązku oczyszczania wód opadowych
i roztopowych z obszarów dróg lokalnych wprowadzanych do odbiornika. Proponuje się jedynie
kontrolę prawidłowości eksploatacji urządzeń oczyszczających.
Wszystkie czynności dotyczące eksploatacji powinny być odnotowywane w zeszycie
eksploatacji. Przeprowadzanie przeglądów
eksploatacyjnych posiadanych urządzeń należy
prowadzić zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i konserwacji, z
częstotliwością dokonywania co najmniej dwa razy do roku. Ze względu na nasze warunki
klimatyczne właściwym byłoby dokonywanie przeglądów urządzeń po okresie wiosennych
roztopów i po okresie letnich deszczów nawalnych.

8.7 OPIS URZĄDZEŃ DO POMIARU I ANALIZY
Nie przewiduje się lokalizacji stałej kontroli jakości i ilości odprowadzanych ścieków jak
również urządzeń do ich pomiaru. Wnosi się o zwolnienie z obowiązku instalowania urządzeń do
pomiaru ilości zrzucanych wód opadowych i roztopowych, z uwagi na ich mała ilości oraz
sporadyczny i niejednorodny charakter zjawiska.
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8.8 INFORMACJA O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Osady ściekowe gromadzić się będą w osadniku we wpustach ulicznych oraz
w części szlamowej i filtracyjnej separatora. W czasie deszczu uwodnienie osadu wyniesie pow.
99,8 %. Osady należy opróżniać co najmniej 2 razy w roku w zależności od ilości opadów.
Substancje ropopochodne wyłapywane przez separator i osad kumulujący się na dnie
urządzeń powinien na zlecenie użytkownika kanalizacji deszczowej, być usuwany,
transportowany i zagospodarowany przez upoważnioną do takich czynności firmę

8.9 EFEKT OCZYSZCZENIA WÓD OPADOWYCH
Aktualnie nie ma obowiązku oczyszczania wód deszczowych ujętych w szczelne systemy
kanalizacyjne z terenów dróg o charakterze lokalnym. Pomimo tego przewidywany stopień
oczyszczenia wód opadowych określa się stężeniem zanieczyszczeń w postaci zawiesiny ogólnej
i węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami oraz dobranym
separatorem dla przepływów nominalnych i maksymalnych wód deszczowych dla zlewni,
spełniony zostanie warunek wstępnego oczyszczenia wód opadowych do wymaganych
Rozporządzeniem stężeń.
Zastosowane urządzenia pozwolą osiągnąć na wypływie stężenia o wielkości:
• zawiesiny ogólne < 100 mg/l
• węglowodory ropopochodne < 15 mg/l.
Zawartości ewentualnych zanieczyszczeń w ściekach opadowych powstających na
terenie zlewni są uzależnione od rodzaju zagospodarowania terenu. Na powierzchnię zlewni
przedmiotowej składa się powierzchnia jezdnia asfaltowych oraz powierzchnie trawiaste. W tym
przypadku głównymi zanieczyszczeniami powstających ścieków deszczowych
będą
zanieczyszczenia powstałe ze spłukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek,
błoto, wypłukiwane cząsteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne spływające na jezdnię z
nieszczelnych układów smarowniczych środków transportowych. Zgodnie z wcześniejszymi
obliczeniami wody opadowe i roztopowe z rozpatrywanej zlewni, na wypływie do odbiornika
posiadają wartości zanieczyszczeń znacznie niższe niż przedstawione w rozporządzeniu: zwartość
zawiesiny wynosi 22,50 mg/l, natomiast zawartość substancji ropopochodnych wynosi 1,50 mg/l.

9. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD OPADOWYCH ORAZ
OPIS JAKOŚĆ WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO
WPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rów szczegółowy R-A-9 wg ewidencji
gminy potocznie nazywany Kanałem Młynówka w km. 2+226.
Kanał Młynówka stanowi prawy dopływ rzeki Stobrawa w dorzeczu rzeki Odry. Ciek
zalicza się do melioracji podstawowej czyli służy odwodnieniu powierzchniowemu terenu Na
długości przebiegu przez miasto, Kanał Młynówka posiada umocnione brzegi i częściowo
zarurowane dno kanału. Średnia szerokość dna wynosi ok. 2,0 m a głębokość średnia kanału 1,5
m.
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Parametry wylotu w miejscu zrzutu wód opadowych do odbiornika:
− rzędna terenu 235,30 m n.p.m.;
− rzędna dna twardego 232,40 m n.p.m.;
− rzędna wylotu 233,02 m n.p.m.;
− średnica wylotu projektowanego kanału deszczowego Ø600 mm;
− nachylenie skarpy 1:1.

10.

USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI

Do dnia 23 września 2015 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu nie
ustalił warunków korzystania z wód regionu wodnego, w związku z powyższym nie można
przedstawić ustaleń dotyczących ww. planu.

11.

OKREŚLENIE GOSPODARKI WODNEJ NA WODY
POWIERZCHNIOWE

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowiskowo naturalne.
Budowa kanalizacji deszczowej wg niniejszego opracowania wpłynie na poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych a także na grunty w obszarze zlewni ul. Biskupickiej poprzez
wstępne oczyszczenie wód roztopowych i deszczowych przed zrzutem ich do odbiornika.
Oczyszczenie zapewni redukcję zanieczyszczeń na poziomie określonym w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska. Ilość zrzucanych wód nie ma ujemnego wpływu na grunty przyległe i stan
wód powierzchniowych,

12.

INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Miejscowość Olesno posiada Plan Zagospodarowania Terenu na część obszaru miasta który
nie obejmuje swoim zakresem dziełek ujętych w niniejszym opracowaniu. Z tego względu została
wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego która określa warunki i zasady przy
realizacji budowy kanalizacji deszczowej dla tego obszaru. Projektowana kanalizacja deszczowa
oraz urządzenie do podczyszczania są obiektami podziemnymi i nie mają wpływu na obniżenie
wartości i spowodowanie jakichkolwiek zmian w zakresie kształtowania krajobrazu i ochrony
środowiska. Niniejsze opracowanie nie narusza norm prawnych ustalonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz warunków określonych dla ochrony elementów
przyrodniczych. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują obiekty o wartości zabytkowej i
historycznej ani wykopaliska archeologiczne. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z
wód nie występują żadne formy ochrony przyrody, utworzone na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

13.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII

Urządzenie podczyszczające nie wymaga specjalnego rozruchu bądź okresu wstępnej
eksploatacji. Prawidłowa eksploatacja określona w instrukcji przez producenta, a w szczególności
usuwanie osadów zapewnią bezawaryjność urządzeń. Uszkodzenie może nastąpić jedynie w skutek
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świadomego działania ludzkiego. Zabezpieczeniem przed takim działaniem jest zastosowanie
zamykanych włazów separatora.

14.

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
w postaci wylotu W1 (żelbetowa płyta) kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód
opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Biskupicka w Oleśnie do rowu
szczegółowego R-A-9 Kanał Młynówka w km 2+226.
Ilość zrzucanych wód i zawartość dopuszczalnych zanieczyszczeń:
•
•

Qmax=404 l/s w czasie trwania deszczu nawalnego o natężeniu q=130 l/s·ha i czasie
15 minut;
Qnom= 40 m3/d - z opadów średnich w okresie całego roku;

Wartość zanieczyszczeń po oczyszczeniu w separatorze:
•
•

zawiesiny ogólne Szaw.= 22,50 mg/l <100 mg/l - wg Rozporządzenia Dz. U. 2014, poz.
1800;
węglowodory ropopochodne Swęgl rop. = 1,50 mg/l <15 mg/l - wg Rozporządzenia Dz. U.
2014, poz. 1800.

W związku z ilością i jakością odprowadzanych ścieków nie przewiduje się żadnego oddziaływania
na grunty sąsiadujące z otwartym odcinkiem rowu Kanał Młynówka poniżej wylotu
odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych.

Opracował:
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Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci
wylotu kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenia podczyszczonych
wód opadowych do Kanału Młynówka w Olesno ul. Chopina.
OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY W JĘZYKU
NIETECHNICZNYM
Wnioskodawca tj. Gmina Olesno ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno, zamierza wybudować
kanalizację deszczową w ul. Biskupickiej. Inwestycja ta polega na budowie kanałów deszczowych
o średnicy Ø600 mm wraz z wpustami deszczowymi. W ramach tego zamierzenia wnioskodawca
zamierza odprowadzać podczyszczone w separatorze lamelowym wody opadowe i roztopowe z
terenu ww drogi, do rowu szczegółowego Kanał Młynówka, przy pomocy wylotu w postaci
zabudowanej żelbetowej płyty 160x240x15cm z otworem na kanał deszczowy .Skarpa oraz dno
kanału zostaną umocnione płytami żelbetowymi na długości od istniejącego przepustu do 10 m za
wylotem.
Wnioskodawca zapewnia
deszczowej.

należyte

funkcjonowanie infrastruktury ww.

kanalizacji

Ilość i skład zrzucanych wód nie ma ujemnego wpływu na grunty przyległe i stan wód
powierzchniowych.
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