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Charakterystyka    przedsięwzięcia

Zakres  planowanych  prac  obejmuje  jedynie  rzekę  Lisewkę  na  odcinku  od  Kanału 

Ślesińskiego  w km 0+000 do przepustu  na  drodze  wojewódzkiej  w km 5+030.  Inwestor 

oświadczył,  że  nazwa  wskazana  we  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach stanowi nawiązanie do pierwotnych wieloletnich planów inwestycyjnych 

zakrojonych na szerszą skalę, które nie będą realizowane w przyjętym wcześniej kształcie. 

Planowana inwestycja będzie polegała na : odbudowie koryta rzeki Lisewki na długości 5,03 

km ( kilometraż orientacyjny ) , przebudowie 8 przepustów  ( w tym z piętrzeniem w km 

4+740 i 1+500 ( kilometraż orientacyjny ) ), przebudowie kładki żelbetowej  w km 1+180 

(  kilometraż  orientacyjny  )  na  kładkę,  lub  przepust  i  wykonaniu  pełnej  uprawy 

pomelioracyjnej  w  ramach  prac  wykończeniowych.  Z  treści  zgromadzonych  materiałów 

wynika,  że  w  ramach  prowadzonych  prac  przygotowawczych  zostanie  przeprowadzona 

wycinka drzew i krzewów. Inwestor przewiduje także przebudowę drewnianych kładek w km 

3+810,  0+565  i  0+440  (  kilometraż  orientacyjny  ),  po  wcześniejszych  ustaleniach  z 

właścicielami gruntów przyległych. Po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie przywrócony 

do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Urobek zostanie rozplantowany z uwzględnieniem 

naturalnego ukształtowania terenu. Skarpy rzeki Lisewki zostaną umocnione poprzez obsiew 

mieszanką  traw,  z  wykorzystaniem  gatunków  występujących  na  analizowanym  terenie. 

Regulacja  koryta  rzeki  będzie  polegała  na  ukształtowaniu  przekroju  podłużnego  i 

poprzecznego koryta i ukierunkowana na poprawę warunków korzystania z wód analizowanej 

rzeki. Przepust w km 1+500 ( kilometraż orientacyjny ) zostanie przebudowany na przepust z 

piętrzeniem na wysokość większą niż 1m, natomiast przepust zlokalizowany w km 4+470 

( kilometraż orientacyjny ) – na przepust z piętrzeniem na wysokość mniejszą niż 1m. Analiza 

karty  informacyjnej  wykazała,  że  rzeka  Lisewka  wypływa  z  południowej  części  Jeziora 

Skulskiego  i  stanowi  dopływ  Kanału  Ślesińskiego  .  Na  całym  Odcinku  ciek  jest 

nieuregulowany ( poza odcinkiem drogi Skulsk-Celinowo, na którym skarpy koryta zostały 

wyprofilowane ) .



W zlewni rzeki w rynnie o przebiegu południkowym występuje ciąg jezior skulskich, których 

średnia głębokości mieści się w zakresie 4-7 m . Na podstawie zgromadzonych materiałów 

stwierdzono,  że  roboty  ziemno-budowlane  zostaną  wykonane  przy  użyciu  sprzętu 

mechanicznego  oraz  ręcznie.  W  ramach  realizacji  inwestycji  zostaną  wykorzystane 

następujące  surowce  i  materiały  budowlane:  kruszywo,  żwir,  lub  piasek,  woda,  beton 

hydrotechniczny i stal. W związku z użytkowaniem sprzętu budowlanego planuje się także 

wykorzystanie  paliwa.  Rzeka  Lisewka  stanowi  obecnie  połączenie  Kanału  Ślesińskiego  z 

Jeziorem  Skulskim.  Zgodnie  z  treścią  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  powierzchnia 

terenu prowadzonych prac obejmuje ciek, wraz z obustronnym pasem gruntów przyległych do 

koryta,  o szerokości do ok. 20 m, natomiast przy przepustach szerokość  zajętego terenu pod 

budowę wyniesie 50 m. Wzdłuż brzegów rzeki Lisewki występują liczne pasy i kępy drzew, 

głównie  olszy  czarnej,  najczęściej  pośród  zbiorowisk  szuwarowych  rozwiniętych 

prawdopodobnie  na  dawno  porzuconych  łąkach.  Na  terenie  inwestycji  nie  stwierdzono 

obecności  gatunków  roślin  będących  przedmiotami  ochrony  obszaru  Natura  2000.  Nie 

stwierdzono kolizji z występującymi gatunkami roślin objętych ochroną częściową – kaliną 

koralową i porzeczką czarną. W związku z czym, nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania  przedsięwzięcia  na  siedliska  przyrodnicze  i  gatunki  roślin.  Na  znacznych 

odcinkach rzeki prace wykonywane będą ręcznie np. na odcinku od km 2+550 do km 1+500 

( kilometraż orientacyjny ). Prace mechaniczne prowadzone będą z wykorzystaniem koparko-

ładowarki,  o  małej  pojemności  sprzętu  roboczego.  W  celu  ochrony  lokalnych  korytarzy 

ekologicznych prace nie będą wykonywane w miejscach , gdzie mogłyby zakłócić ewentualne 

migracje drobnych zwierząt, czyli przede wszystkim między rzeką, a zbiornikami wodnymi i 

terenami  podmokłymi.  Wycinka  drzew  przeprowadzona  zastanie  poza  sezonem lęgowym 

ptaków, który w Wielkopolsce przypada między 15 marca , a 30 lipca. Jeżeli jednak zaistnieje 

konieczność  wycinki  w  sezonie  lęgowym,  to  będzie  ona  prowadzona  pod  nadzorem 

przyrodniczym. Mając na względzie powyższe oraz przewidziane działania minimalizujące 

negatywny  wpływ  przedsięwzięcia  na  środowisko,  nie  przewiduje  się  znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w 

szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt. 

Na  etapie  eksploatacji  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  emisji  substancji  do 

powietrza.  Może  ona  wystąpić  jedynie  na  etapie  prac  budowlanych  i  będzie  wynikać  z 

powstawania płynów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem 

mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w 

maszynach i urządzeniach pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, że emisje te będą miały 



charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, stwierdza 

się  ,  że  planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  negatywnego  wpływu  na  jakość 

powietrza.  Ze  względu  na  charakter  i  technologie  planowana  inwestycja  nie  będzie 

powodować emisji hałasu do środowiska. Prace prowadzone będą w porze dziennej, a silniki 

maszyn  będą  wyłączane  w momentach  przestoju i  przerw w pracy.  Wytwarzane  podczas 

realizacji  inwestycji  odpady  będą  gromadzone  w  wyznaczonych  do  tego  miejscach,  a 

następnie  przekazywane  uprawnionym  w  zakresie  prowadzenia  gospodarki  odpadami 

podmiotom.

Lokalizacja  przedsięwzięcia  znajduje  się  w  granicach  Goplańsko  –  Kujawskiego 

Obszaru  Chronionego Krajobrazu, który obecnie nie posiada obowiązujących zakazów, na 

obszarze specjalnej ochrony ptaków Ostoja Nadgoplańska, na obszarze mającym znaczenie 

dla  Wspólnoty  Jezioro  Gopło  i  na  terenie  Nadgoplańskiego  Parku Tysiąclecia.  Mając  na 

względzie  niewielka  powierzchnie  zagrożonych  siedlisk  oraz  zakładając  możliwość  ich 

regeneracji  nie  przewiduje  się  negatywnego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  siedliska 

przyrodnicze i gatunki roślin będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Jezioro 

Gopło. 
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