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Dotyczy:  
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki 
oczyszczone z gminnej oczyszczalni. 
 
 

 Charakterystyka zadania 

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie polega na budowie kanału sanitarnego ścieków oczyszczonych 
kierowanego z gminnej oczyszczalni ścieków do nowobudowanego rowu melioracyjnego w Rzeczenicy. Obszar 
objęty przedsięwzięciem położony jest na działkach nr 65/5, 65/6, 66/1, 69/1 na terenie Gminy Rzeczenica, w 
powiecie człuchowskim. 

 
Inwestycja będzie realizowana na obszarze aglomeracji Rzeczenica, wyznaczonej na terenie gminy na podstawie 
uchwały nr XXVIII/188/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29.12.2020 r. Wielkość aglomeracji Rzeczenica wynosi 
6352 RLM i obejmuje swoim obszarem miejscowości Breńsk, Garsk, Gockowo, Gwieździn, Olszanowo, Rzeczenica, 
Zalesie. Ścieki sanitarne pochodzące z obszaru aglomeracji oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków 
położonej w miejscowości Rzeczenica. Obiekt ten to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oparta o 
technologię niskoobciążonego osadu czynnego. Przepustowość oczyszczalni na podstawie obowiązującego 
pozwolenia wodnoprawnego wynosi 9925 RLM i Qśrd=589,00 m3/d. Aktualne obciążenie oczyszczalni wynosi 5929 
RLM i Qśrd = 470,9 m3/d. 

 
Na terenie objętym realizacją zadania nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla 
miejscowości Rzeczenica. Zgodnie z uchwałą nr XVI/119/15 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 04. grudnia 2015r. 
dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczenica – 
Załącznika nr 1 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz Załącznika nr 1a Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego, kierunkiem rozwoju terenów objętych planowanym przedsięwzięciem jest 
zapewnienie warunków pod katem utrzymania i rozwoju gospodarki wodnościekowej głównie pod katem 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków.  
 
Przedmiotowa planowana inwestycja stanowić ma element realizacji wytycznych określonych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w decyzji nr BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. - pkt. IV p.pkt. 2, 
w którym to organ kontrolny nakazał przystąpić do niezbędnych działań polegających na zmianie sposobu 
odprowadzania ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Rzeczenicy. Powyższe działania mają dotyczyć zmiany lokalizacji odbiornika ścieków oczyszczonych. 
 
Aktualnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych wypływających z oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy jest rów 
melioracyjny tj. urządzenie wodne R-E (zlokalizowane na działkach nr 69/2, 66/2 w miejscowości Rzeczenica), gdzie 
ściek odprowadzany jest za pośrednictwem wylotu ścieków komunalnych z obiektu komunalnego położonego na 
działkach o nr 66/1, 69/1 w miejscowości Rzeczenica. Powyższy stan prawny reguluje pozwolenie wodnoprawne  nr 
BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. Rów melioracyjny – urządzenie wodne, do którego aktualnie 
odprowadzany jest ściek przebiega w swojej części na działkach nr 66/2 oraz 69/2 stanowiących własność prywatną. 
Sytuacja ta stwarza niekomfortowe warunki właścicielskie, w obliczu których problematyczna staje się eksploatacja 
rowu wynikająca z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Zależność właścicielska a także jednoznaczne 
stanowisko właścicieli w/w działek nie pozostawiają złudzeń, co do przyszłości i dalszego użytkowania odcinka rowu 
stanowiącego ich własność. Właściciele nie godzą się na odprowadzanie ścieków do ich rowu. Sytuacja ta stworzyła 
konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości technologicznej i 
eksploatacyjnej obiektu oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. Przeprowadzenie inwestycji staje się bezwzględną 
koniecznością zgodnie z przedmiotowym pozwoleniem nr  BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. 
umiejscowioną również w czasie realizacji. 
 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: 

1. kanału sanitarnego dn 315PCV o długości 150mb; 
2. rowu melioracyjnego o długości 280 mb; 
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3. studni betonowej dn 1000 – 6 kpl. 
 
 

Przyjęte rozwiązanie inwestycje wiąże się ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieku oczyszczonego z 

oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. Zmiana ta polegać ma na przekierowaniu ścieku oczyszczonego z istniejącego 

wylotu poprzez komorę pomiarową za pomocą nowo wykonanego odcinka sieci do nowoprojektowanego rowu 

otwartego. Przyjęte rozwiązanie inwestycyjne ma na celu ominięcie działki prywatnej na której aktualnie przebiega 

fragment istniejącego rowu melioracyjnego jak również wykonanie instalacji spełniającej normy warunkujące 

niepogorszenie, jakości ścieku oczyszczonego. Swobodny przepływ ścieku w tym również stworzenie warunków 

zapewniających i optymalizujących poprawność eksploatacyjną rowu jest celem nadrzędnym warunkującym wybór 

sposobu rozwiązania technicznego przyjętego w inwestycji. Aktualne rozwiązanie warunkujące odprowadzanie 

ścieku oczyszczonego wymaga nie tylko planowania kosztownych działań eksploatacyjnych związanych z 

wynajmowaniem firmy zewnętrznej do utrzymania w stanie przydatności eksploatacyjnej rowu, ale również poprzez 

położenie infrastruktury w obrębie prywatnych działek utrudnia należyte przeprowadzanie czynności 

konserwacyjnych i eksploatacyjnych rowu. Problemy te w istotny sposób przyczyniać się mogą do pogorszenia 

warunków ekologicznych związanych z funkcjonowaniem rowu oraz z obszarem bezpośrednio związanym z 

oczyszczalnią. 

Przyjęcie rozwiązania technicznego zakładającego rozwiązanie, w którym znaczny fragment instalacji ma 

formę układu zamkniętego wpływa w istotny sposób, na jakość ścieku oczyszczonego odprowadzanego do 

odbiornika zewnętrznego. Układ zamknięty pozwala na zachowanie ciągłości przepływu ścieku a wyeliminowanie 

czynników zewnętrznych związanych m.in. z obrastaniem rowu pozwala na całkowitą likwidację zastoisk a tym 

samym eliminację ewentualnych procesów gnilnych. 

 
 

 Efekt ekologiczny 

 

Zakładany efekt ekologiczny wiąże się ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieku oczyszczonego z oczyszczalni 

ścieków w Rzeczenicy. Zmiana ta polegać ma na przekierowaniu ścieku oczyszczonego z istniejącego wylotu 

poprzez komorę pomiarową za pomocą nowo wykonanego odcinka sieci do nowoprojektowanego rowu otwartego. 

Przyjęte rozwiązanie inwestycyjne ma na celu ominięcie działki prywatnej na której aktualnie przebiega fragment 

istniejącego rowu melioracyjnego jak również wykonanie instalacji spełniającej normy warunkujące niepogorszenie, 

jakości ścieku oczyszczonego. Swobodny przepływ ścieku w tym również stworzenie warunków zapewniających  

i optymalizujących poprawność eksploatacyjną rowu jest celem nadrzędnym warunkującym wybór sposobu 

rozwiązania technicznego przyjętego w inwestycji. 

Aktualne rozwiązanie warunkujące odprowadzanie ścieku oczyszczonego wymaga nie tylko planowania 

kosztownych działań eksploatacyjnych związanych z wynajmowaniem firmy zewnętrznej do utrzymania w stanie 

przydatności eksploatacyjnej rowu, ale również poprzez położenie infrastruktury w obrębie prywatnych działek 

utrudnia należyte przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych rowu. Problemy te w istotny 

sposób przyczyniać się mogą do pogorszenia warunków ekologicznych związanych z funkcjonowaniem rowu oraz  

z obszarem bezpośrednio związanym z oczyszczalnią. 

Przyjęcie rozwiązani technicznego zakładającego rozwiązanie techniczne, w którym znaczny fragment instalacji ma 

formę układu zamkniętego wpływa w istotny sposób, na jakość ścieku oczyszczonego odprowadzanego do 

odbiornika zewnętrznego. Układ zamknięty pozwala na zachowanie ciągłości przepływu ścieku a wyeliminowanie 

czynników zewnętrznych związanych m.in. z obrastaniem rowu pozwala na całkowitą likwidację zastoisk a tym 
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samym eliminację ewentualnych procesów gnilnych. 

Jesteśmy przekonani, że inwestycja przez nas planowana nie tylko znajdzie odzwierciedlenie w wymiarze 

ekologicznym, ale stanowić będzie zasadniczy aspekt społeczny kluczowy dla działalności Spółki wodociągowej  

i całej Gminy Rzeczenica. 
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Dotyczy:  
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego ścieki 
oczyszczone z gminnej oczyszczalni. 
 
 

 Charakterystyka zadania 

Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie polega na budowie kanału sanitarnego ścieków oczyszczonych 
kierowanego z gminnej oczyszczalni ścieków do nowobudowanego rowu melioracyjnego w Rzeczenicy. Obszar 
objęty przedsięwzięciem położony jest na działkach nr 65/5, 65/6, 66/1, 69/1 na terenie Gminy Rzeczenica, w 
powiecie człuchowskim. 

 
Inwestycja będzie realizowana na obszarze aglomeracji Rzeczenica, wyznaczonej na terenie gminy na podstawie 
uchwały nr XXVIII/188/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29.12.2020 r. Wielkość aglomeracji Rzeczenica wynosi 
6352 RLM i obejmuje swoim obszarem miejscowości Breńsk, Garsk, Gockowo, Gwieździn, Olszanowo, Rzeczenica, 
Zalesie. Ścieki sanitarne pochodzące z obszaru aglomeracji oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków 
położonej w miejscowości Rzeczenica. Obiekt ten to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oparta o 
technologię niskoobciążonego osadu czynnego. Przepustowość oczyszczalni na podstawie obowiązującego 
pozwolenia wodnoprawnego wynosi 9925 RLM i Qśrd=589,00 m3/d. Aktualne obciążenie oczyszczalni wynosi 5929 
RLM i Qśrd = 470,9 m3/d. 

 
Na terenie objętym realizacją zadania nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla 
miejscowości Rzeczenica. Zgodnie z uchwałą nr XVI/119/15 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 04. grudnia 2015r. 
dotyczącą zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczenica – 
Załącznika nr 1 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz Załącznika nr 1a Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego, kierunkiem rozwoju terenów objętych planowanym przedsięwzięciem jest 
zapewnienie warunków pod katem utrzymania i rozwoju gospodarki wodnościekowej głównie pod katem 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków.  
 
Przedmiotowa planowana inwestycja stanowić ma element realizacji wytycznych określonych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w decyzji nr BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. - pkt. IV p.pkt. 2, 
w którym to organ kontrolny nakazał przystąpić do niezbędnych działań polegających na zmianie sposobu 
odprowadzania ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Rzeczenicy. Powyższe działania mają dotyczyć zmiany lokalizacji odbiornika ścieków oczyszczonych. 
 
Aktualnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych wypływających z oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy jest rów 
melioracyjny tj. urządzenie wodne R-E (zlokalizowane na działkach nr 69/2, 66/2 w miejscowości Rzeczenica), gdzie 
ściek odprowadzany jest za pośrednictwem wylotu ścieków komunalnych z obiektu komunalnego położonego na 
działkach o nr 66/1, 69/1 w miejscowości Rzeczenica. Powyższy stan prawny reguluje pozwolenie wodnoprawne  nr 
BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. Rów melioracyjny – urządzenie wodne, do którego aktualnie 
odprowadzany jest ściek przebiega w swojej części na działkach nr 66/2 oraz 69/2 stanowiących własność prywatną. 
Sytuacja ta stwarza niekomfortowe warunki właścicielskie, w obliczu których problematyczna staje się eksploatacja 
rowu wynikająca z obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Zależność właścicielska a także jednoznaczne 
stanowisko właścicieli w/w działek nie pozostawiają złudzeń, co do przyszłości i dalszego użytkowania odcinka rowu 
stanowiącego ich własność. Właściciele nie godzą się na odprowadzanie ścieków do ich rowu. Sytuacja ta stworzyła 
konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości technologicznej i 
eksploatacyjnej obiektu oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. Przeprowadzenie inwestycji staje się bezwzględną 
koniecznością zgodnie z przedmiotowym pozwoleniem nr  BD.ZUZ.2.421.134.2019.OZ z dnia 04.09.2020r. 
umiejscowioną również w czasie realizacji. 
 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: 

1. kanału sanitarnego dn 315PCV o długości 150mb; 
2. rowu melioracyjnego o długości 280 mb; 
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3. studni betonowej dn 1000 – 6 kpl. 
 
 

Przyjęte rozwiązanie inwestycje wiąże się ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieku oczyszczonego z 

oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy. Zmiana ta polegać ma na przekierowaniu ścieku oczyszczonego z istniejącego 

wylotu poprzez komorę pomiarową za pomocą nowo wykonanego odcinka sieci do nowoprojektowanego rowu 

otwartego. Przyjęte rozwiązanie inwestycyjne ma na celu ominięcie działki prywatnej na której aktualnie przebiega 

fragment istniejącego rowu melioracyjnego jak również wykonanie instalacji spełniającej normy warunkujące 

niepogorszenie, jakości ścieku oczyszczonego. Swobodny przepływ ścieku w tym również stworzenie warunków 

zapewniających i optymalizujących poprawność eksploatacyjną rowu jest celem nadrzędnym warunkującym wybór 

sposobu rozwiązania technicznego przyjętego w inwestycji. Aktualne rozwiązanie warunkujące odprowadzanie 

ścieku oczyszczonego wymaga nie tylko planowania kosztownych działań eksploatacyjnych związanych z 

wynajmowaniem firmy zewnętrznej do utrzymania w stanie przydatności eksploatacyjnej rowu, ale również poprzez 

położenie infrastruktury w obrębie prywatnych działek utrudnia należyte przeprowadzanie czynności 

konserwacyjnych i eksploatacyjnych rowu. Problemy te w istotny sposób przyczyniać się mogą do pogorszenia 

warunków ekologicznych związanych z funkcjonowaniem rowu oraz z obszarem bezpośrednio związanym z 

oczyszczalnią. 

Przyjęcie rozwiązania technicznego zakładającego rozwiązanie, w którym znaczny fragment instalacji ma 

formę układu zamkniętego wpływa w istotny sposób, na jakość ścieku oczyszczonego odprowadzanego do 

odbiornika zewnętrznego. Układ zamknięty pozwala na zachowanie ciągłości przepływu ścieku a wyeliminowanie 

czynników zewnętrznych związanych m.in. z obrastaniem rowu pozwala na całkowitą likwidację zastoisk a tym 

samym eliminację ewentualnych procesów gnilnych. 

 
 

 Efekt ekologiczny 

 

Zakładany efekt ekologiczny wiąże się ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieku oczyszczonego z oczyszczalni 

ścieków w Rzeczenicy. Zmiana ta polegać ma na przekierowaniu ścieku oczyszczonego z istniejącego wylotu 

poprzez komorę pomiarową za pomocą nowo wykonanego odcinka sieci do nowoprojektowanego rowu otwartego. 

Przyjęte rozwiązanie inwestycyjne ma na celu ominięcie działki prywatnej na której aktualnie przebiega fragment 

istniejącego rowu melioracyjnego jak również wykonanie instalacji spełniającej normy warunkujące niepogorszenie, 

jakości ścieku oczyszczonego. Swobodny przepływ ścieku w tym również stworzenie warunków zapewniających  

i optymalizujących poprawność eksploatacyjną rowu jest celem nadrzędnym warunkującym wybór sposobu 

rozwiązania technicznego przyjętego w inwestycji. 

Aktualne rozwiązanie warunkujące odprowadzanie ścieku oczyszczonego wymaga nie tylko planowania 

kosztownych działań eksploatacyjnych związanych z wynajmowaniem firmy zewnętrznej do utrzymania w stanie 

przydatności eksploatacyjnej rowu, ale również poprzez położenie infrastruktury w obrębie prywatnych działek 

utrudnia należyte przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych rowu. Problemy te w istotny 

sposób przyczyniać się mogą do pogorszenia warunków ekologicznych związanych z funkcjonowaniem rowu oraz  

z obszarem bezpośrednio związanym z oczyszczalnią. 

Przyjęcie rozwiązani technicznego zakładającego rozwiązanie techniczne, w którym znaczny fragment instalacji ma 

formę układu zamkniętego wpływa w istotny sposób, na jakość ścieku oczyszczonego odprowadzanego do 

odbiornika zewnętrznego. Układ zamknięty pozwala na zachowanie ciągłości przepływu ścieku a wyeliminowanie 

czynników zewnętrznych związanych m.in. z obrastaniem rowu pozwala na całkowitą likwidację zastoisk a tym 
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samym eliminację ewentualnych procesów gnilnych. 

Jesteśmy przekonani, że inwestycja przez nas planowana nie tylko znajdzie odzwierciedlenie w wymiarze 

ekologicznym, ale stanowić będzie zasadniczy aspekt społeczny kluczowy dla działalności Spółki wodociągowej  

i całej Gminy Rzeczenica. 
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