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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

opracowana na podstawie Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko dla 

inwestycji: „Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego” (autorzy T. Zgoła i M. Juszczak) i według 

wytycznych zawartych w Decyzji Burmistrz Wyrzyska z dn. 11.06.2012 r. (pismo OSZP-

7624/6/09) oraz Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 

6.04.2012 r. (nr sprawy WOO-I.4242.7.2011.JL), w związku ze zmianą lokalizacji i technologii 

wykonania zapory i zmniejszeniem zakresu oddziaływania na środowisko; zawierająca w 

szczególności dane: 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Celem inwestycji jest sukcesywne przywrócenie w przeciągu 10 lat, poziomu wody w 

Jeziorze Falmierowskim do rzędnej 93,3 m n.p.m. (docelowa wysokość piętrzenia 1,10 m), 

poprzez: 

- wybudowanie zapory w postaci ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym 

szerokości 0,5 m i wysokości od górnej rzędnej 93,80 do poziomu terenu 

- podwyższenie i umocnienie drogi technologicznej wraz z przegrodą przeciwfiltracyjną w 

postaci ścianki szczelnej chroniącej Bagno Wrotno przed nadmierną filtracją i podtopieniem, 

- podwyższenie do rzędnej 93,50 części działek sąsiadujących, które mogą zostać zalane 

wodami jeziora przy piętrzeniu do poziomu 93,30. 

Zapora zlokalizowana jest w północnej części jeziora, na wypływie wód. Jezioro leży na 

działce nr 28 w obrębie ewidencyjnym Falmierowo, w gminie Wyrzysk, w powiecie pilskim. Do 

zapory poprowadzona będzie droga technologiczna wykonana z przyjaznych dla środowiska 

faszynowych płyt drogowych, przysypana warstwą piasku średniego. Podwyższona droga 

dojazdowa, wzmocniona geokratą służyć będzie konserwacji zapory oraz mieszkańcom 

miejscowości Gromadno. 

 

Granice terenu objętego wnioskiem zostały przedstawione na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obszar, na który będzie oddziaływać. 

Parametry zapory (0+490 do 0+595) i drogi (0+000 do 0+490) 

- Długość zapory: 105 m, 

- Technologia wykonania: wbijane ścianki szczelne z grodzic stalowych typu G62 z oczepem 

żelbetonowym szerokości 0,5 m i wysokości od górnej rzędnej 93,80 do 10 cm poniżej 

projektowanej rzędnej terenu po stronie odpowietrznej. 

- Głębokość zabicia ścianki szczelnej w zaporze: od 7 do 12 m, rzędne spodu w zakresie od 

96,80 do 81,80 m n.p.m. według profilu podłużnego km 0+490 ÷ 0+595 

- Głębokość zabicia ścianki szczelnej w drodze: 2 m, rzędne spodu 91,40 m n.p.m. według 

profilu podłużnego km 0+350 ÷ 0+490 

- Normalny poziom piętrzenia NPP=93,30 m n.p.m., osiągnięty po okresie ok. 10 lat, 

- Zachowany przepływ biologiczny Qbiol=Qnien.=1 l/s, 

- Wzniesienie korony nad statycznym poziomem wody wynosi 0,5 m, 
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- Szerokość okna w zaporze: 0,68 m, 

- Rzędna dna okna w zaporze: 92,20 m n.p.m., 

- Rzędna korony zapory: 93,80 m n.p.m., 

- Rodzaj zamknięcia: szandory drewniane (75x10x4 cm) w prowadnicach z ceownikówC65 – 

zamknięcie główne i zamknięcie remontowe, 

- Bród wykonany z płyt żelbetowych YOMB 100x75x125 cm, 

- Droga technologiczna po stronie odpowietrznej zapory z faszynowych płyt drogowych gr. 24 

cm, przykrytych geowłókniną i przysypanych warstwą 12,5 cm piasku średniego, 

- Droga dojazdowa do zapory długości 490 m – nasyp drogowy z piasku średniego, korona 

drogi wzmocniona geokratą, korona na rzędnej 93,60 m n.p.m. 

 

Przybliżony czas retencji Jeziora Falmierowskiego przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

 

Lata 

Rzędna zwierciadła 

wody 

Przyrost 

objętości 

Odtworzona 

retencja 

m n.p.m. m
3
 m

3
 

1 92,00 87 079,45 2 537 716,10 

2 92,10 86 608,02 2 624 324,13 

3 92,20 86 345,72 2 710 669,84 

4 92,30 86 102,30 2 796 772,14 

5 92,40 85 752,68 2 882 524,82 

6 92,50 86 447,98 2 968 972,81 

7 93,00 86 296,43 3 055 269,24 

8 93,15 86 134,98 3 141 404,22 

9 93,30 85 848,94 3 227 253,15 

 

W wyniku podpiętrzenia jeziora powierzchnia zalewu wyniesie 576 815 m
2

, czyli 57,6815 ha. 

Wielkość odpływu wody z jeziora na wspomnianej zastawce wyniesie 0,004 m
3
/s, w związku z 

czym rocznie zatrzyma się w akwenie około 86 000 m
3 

wody. Po około 10 latach od czasu 

wykonania inwestycji lustro wody w Jeziorze Falmierowskim będzie układać się na rzędnej 

93,30 m n.p.m. Obecnie poziom wody w jeziorze regularnie spada. Roczny deficyt wody w 

bilansie zlewni jeziora wynosi około 26 000 m
3
. Pomiary wykonane w 2013 roku w związku z 

inwestycją wykazały, że lustro wody leży obecnie na wysokości 92,43 m n.p.m. 

 

Obszar, na którym znajduje się inwestycja nie jest objęty aktualnym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk. 

2. Obsługa komunikacyjna 

 Przeprowadzany remont nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie żadnej z dróg ani 

linii kolejowych.  Jedynie krótki odcinek drogi gruntowej leżącej w całości na działce nr 28 

będący w przyszłości drogą dojazdową do zapory, a także służący mieszkańcom Gromadna do 

dojazdu na pola uprawne i do sadów, wymagać będzie podwyższenia. Zapewni to ochronę przed 

zalaniem samej drogi, jak i ograniczy zasiąg zwierciadła wody przy piętrzeniu 93,30 m n.p.m. 
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3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania i 

pokrycia szatą roślinną 

Inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Wyrzysk, w obrębach Falmierowo i 

Gromadno, przy czym sama zapora zlokalizowana jest w obrębie Gromadno, w m. Gromadno. 

Granicę terenu objętego wnioskiem zaznaczono na kopiach mapy zasadniczej w skali 1:1000, 

obejmujący teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 

 

3.1. Struktura własnościowa 

Wykaz właścicieli działek na których będzie realizowana inwestycja:   

  

Nr 

działki 
Właściciel / Zarządca, adres 

Powierzchnia  

zajęta [m
2
] 

Gmina Wyrzysk, obręb 0006 Falmierowo 

28 
Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, Filia 

w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła 

46000 

29 755 

52 350 

49 Jagielska Stanisława, Jagielski Andrzej, Gromadno 1, 89-300 Wyrzysk 165 

50 
Goła Marzanna Małgorzata, Gromadno 5, 89-300 Wyrzysk 

685 
Ziarnik Maria, Gromadno 5 m. 1, 89-300 Wyrzysk 

54/1 Skarb Państwa, Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Walki Młodych 78 64-920 Piła 54 

 

 

 

Nr 

działki 
Właściciel/Zarządca, adres 

Powierzchnia 

zajęta [m
2
] 

Gmina Wyrzysk, obręb 0008 Gromadno 

164 
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 

65 

489/11 67 

165/1 Banach Magdalena Justyna, Gromadno 43, 89-300 Wyrzysk 54 

165/5 
Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Św. Jakuba w Gromadnie, 

Gromadno 46, 89-300 Wyrzysk 

66 

165/6 Skarb Państwa 60 

200 Skarb Państwa, Urząd Miasta i Gminy , ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 21 

493/2 Dróbka Marcin, Gromadno 2, 89-300 Wyrzysk 85 

 

 

Działki sąsiadujące z inwestycją: 

Obręb Falmierowo:2/3, 6/1, 6/2, 51, 53, 54/2, 55/3, 63, 109, 110/3, 111/1, 111/2, 111/3, 112/2, 

116/3 

Obręb Gromadno:93/3, 93/4, 93/5, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/2, 146, 147, 148, 158, 

161/1, 161/2, 163, 165/2, 165/3, 165/4, 475/2, 489/2, 489/4, 489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/10, 

492, 493/1, 494.  
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3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Geomorfologia i klimat 

Jezioro Falmierowskie leży na Pojezierzu Wałeckim (314.64), będącym częścią 

Pojezierza Południowopomorskiego (314.6-7). Inwestycja leży na obszarze o klimacie 

przejściowym, kształtowanym wpływami oceanicznymi i kontynentalnymi. W latach 1956 - 

2007 na Pojezierzu Wałeckim dominowały cyrkulacje z zachodu i południowego zachodu. 

Dawało to przewagę wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Średnia roczna temperatura 

powietrza wahała się między 6,6 - 10,0°C. Najchłodniejszym miesiącem był styczeń (od -10,5 do 

-4,5°C), a najcieplejszym lipiec (15,4 - 24,3°C). Sezon wegetacyjny średnio trwał 226 - 228 dni. 

Średnia data ostatnich wiosennych przymrozków przypadała na 15.IV., a pierwszych jesiennych 

17.X.. Średnia roczna suma opadów oscylowała wokół wartości 450 - 550mm, a i w okresie IV-

X między 350 a 400mm. 

Obszar zlewni jeziora Falmierowskiego został ukształtowany w wyniku zlodowaceń 

środkowopolskiego i bałtyckiego - jest zbiornikiem eutroficznym pochodzenia glacjalnego. 

Cechą charakterystyczną dla tego typu obszarów jest silne pofałdowanie terenu – liczne wzgórza 

i doliny oraz powstające w nich zbiorniki wodne o znacznych głębokościach. Średnia głębokość 

jeziora Falmierowskiego wynosi 6,5m, a maksymalna 14 m. Dane te jednak odnoszą się do 

rzędnej zwierciadła wody na poziomie 93,70 m n.p.m. Jego obszar nie jest objęty żadną z 

form ochrony przyrody. Zbiornik wydłużony jest w osi północ – południe. Linia brzegowa jest 

dość zróżnicowana – trzy półwyspy i wyspa. Jest to Jezioro odpływowe, którego wody zasilają 

Bagno Wrotno, a następnie rzekę Łobżonkę.  

 

Stan ekologiczny 

Eutrofia jeziora wpływa na wyjątkowe ubóstwo roślinności wodnej i bagiennej litoralu. 

Praktycznie całą przybrzeżną platformę zajmował szuwar trzcinowy Phragmitetumcommunis 

(australis). Gdzieniegdzie towarzyszyły mu niewielkie płaty innych szuwarów, świadczące o 

silnej eutrofizacji wód jeziora, jak szuwaru wąskopałkowego Typhetumangustifoliae oraz 

jeżogłówki gałęzistej Sparganietumerecti. W wielu miejscach były obecne fitocenozy Acoretum 

calami, z tatarakiem zwyczajnym, wskazujące na wybitną eutrofizację przybrzeżnych osadów 

dennych. Wśród roślinności wodnej zanotowano masowo występujące płaty rogatka sztywnego 

Ceratophylletumdemersi, które podobnie jak wymienione wcześniej szuwary są bioindykatorem 

silnego przeżyźnienia jeziornych wód. Wszędzie rogatek był pokryty grubym osadem, 

prawdopodobnie powstałym na skutek zanieczyszczenia wód. Stan wód jeziora został zbadany w 

latach: 1992, 1997 oraz 2004, w ramach regionalnego monitoringu WIOŚ. Ze względu na 

wskaźniki fizyko - chemiczne w 1997 roku wody jeziora były pozaklasowe, natomiast ze 

względu na czynniki biologiczne reprezentowały wody I klasę czystości. Jeśli chodzi natomiast o 

badania w 2004 roku, przeprowadzone w dwóch miejscach pobory prób (przy północnym krańcu 

akwenu oraz w Gromadnie) to w okresie letnim wody jeziora charakteryzowały się pionowym 

zróżnicowaniem termicznym i tlenowym. Epilimnion sięgał wówczas do głębokości 3 m 

głębokości. Poniżej epilimnionu rozciągał się metalimnionu. Hypolimnion obserwowano jedynie 

w najgłębszej części akwenu, poniżej 9 m głębokości. Wody przypowierzchniowe były dobrze 

natlenione (> 6 mg 02/1). W partii przydennej praktycznie brakowało tlenu, bowiem już na 

głębokości 7 m tlenu było < 0,5 mg/l. Warunki tlenowe nie odpowiadały normom przyjętym dla 



Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego 
KARTA INFORMACYJNA 

BSiPBW „HYDROPROJEKT” Poznań Sp. z o.o.  5 

 

wód jeziornych. Jezioro było zasobne w związki azotu i fosforu, co uwidoczniło się 

intensywnym rozwojem fitoplanktonu. Wskaźniki zanieczyszczeń oparte na związkach azotu i 

fosforu zakwalifikowały wody do ponadnormatywnie zanieczyszczonych, względnie wód III 

klasy czystości. Stężenia chlorofilu „a" przekraczały normy. Szczególnie wysokie jego wartości 

zanotowano wiosną w Gromadnie. Stężenie chlorofilu „a" przekraczało 70 mg/m
3
. Widzialność 

krążka Secchiego odpowiadała III klasie czystości, natomiast stężenie suchej masy sestonu 

klasie II. Te dwa parametry świadczą o umiarkowanym zanieczyszczeniu 

przypowierzchniowych warstw wody. Podobnie było z ChZT-Cr i BZT5. W okresie letnim oba 

wskaźniki kwalifikowały jezioro do II klasy czystości. Obciążenie przydennych warstw wody 

materią organiczną było znacznie wyższe, a stężenie BZT5 nie odpowiadało normom. 

Bakteriologiczny stan jeziora odpowiadał III klasie czystości i był gorszy od stwierdzonego w 

latach 1992 i 1997.Zły stan jakości wód Jez. Falmierowskiego jest podyktowany wpływami 

zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, a także zrzutami skażeń ze źródeł 

punktowych. 

W ciągu blisko 12 lat (1992 - 2004) odnotowano poprawę czystości wód Jeziora 

Falmierowskiego. W 2004 roku wynik sumarycznej punktacji był korzystniejszy. W 1992 roku 

liczba uzyskanych punktów wyniosła 3,53, w 1997 r. - 3,67, a w 2004 roku - 3,27. Analiza 

wskaźników podatności na degradację, przeprowadzona w 2004 roku, wykazała umiarkowaną 

podatność Jeziora Falmierowskiego na degradację, podobnie jak w latach 1992 oraz 1997. Trzy 

wskaźniki, spośród siedmiu stanowiących podstawę oceny, odpowiadało I kategorii podatności. 

Brano pod uwagę stosunek powierzchni dna czynnego do objętości epilimnionu, wymianę wody 

w roku oraz współczynnik Schindlera. Zły stan jakości wód Jeziora Falmierowskiego jest 

podyktowany wpływami zanieczyszczeń obszarowych związanych z rolnictwem, a także 

zrzutami skażeń ze źródeł punktowych, jak między innymi wspomnianym już wyżej spływem 

wód pochłodniczych z gorzelni w Falmierowie. 

 

Flora  

Praktycznie cała linia brzegowa jeziora porośnięta jest przez roślinność szuwarową i 

drzewa. Na zachodnim brzegu do połowy długości linii brzegowej, ciągną się wzdłuż niej pola 

uprawne. Północno – zachodni brzeg jeziora zajęty jest przez wieś Gromadno, w której dominuje 

zabudowa parterowa i jednopiętrowa z instalacjami i budynkami przeznaczonymi na cele 

rolnicze. Za wsią znajdują się również pola i sady. Ujście wód z Jeziora Falmierowskiego 

położone jest na podmokłym terenie, charakteryzującym się roślinnością helofitową i 

zbiorowiskiem leśnym.  

Na obszarze inwestycji stwierdzono fitocenozy 70 zespołów roślinnych, reprezentujących 4 

dynamiczne kręgi zbiorowisk, a mianowicie: żyznego olsu porzeczkowego Caricielongatae-

Alnetum, łęgu jesionowo - olszowego Fraxino-Alnetum, łęgu dębowo - wiązowego Querco-

Ulmetumminorisoraz grądu przytuliowegoGalio silvatici-Carpineíum. Zdecydowana większość 

zanotowanych asocjacji to syntaksony naturalne pod względem pochodzenia (syngenezy). Było 

ich 43 (61%). Do takich należały przede wszystkim zbiorowiska: leśne (ols Caricielongatae-

Alnetum, łęg jesionowo-olszowyFraxino-Alnetum, łęg dębowo - wiązowy Ouerco-

Ulmetumminoris), zaroślowe (zakrzewienia na podłożu organicznym: Betuletumhumulis z 

wierzbą rokitą, Salicetumauritae z wierzbą uszatą oraz Salicetumcinereae z wierzba łozą; a także 

zakrzewienia na glebach mineralnych z Urtico-Crataegion: Aegopodio- Sambucetumnigrae z 

bzem czarnym, Euonymo-Cornetumsanguinei z szkłakiem pospolitym, Euonymo-Coryletum z 
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leszczyna pospolitą), ziołoroślowe (m. in. 10 z Convolvuletaliasepium), wodne (rzęsy 

trójrowkowej Lemnetumtrisulcae, rogatka sztywnego Ceratophylletumdemersi, grążela żółtego 

Nymphaeoalbae-Nupharetumluteae), jak również szuwarowe (13 z Phragmiteteaaustralis). Z 

użytkami zielonymi otaczającymi Jez. Falmierowskie wiązała się obecność dziewięciu 

półnaturalnych ugrupowań z klasy Molinio- Arrhenatheretea, a mianowicie obecność łąk - 

ostrożeniowejAngelico-Cirsietumoleracei, rajgrasowej Arrhenatheretumelatioris oraz 

śmiałkowejStellariopalustris-Deschampsietumcaespitosae, jak również muraw pastwiskowych - 

Potentilletumanserinae z pięciornikiem gęsim, Potentilletumreptantis z pięciornikiem 

rozłogowym, Potentillo-Festucetumarundinaceae z kostrzewą trzcinowatą, 

Ranunculetumrepentis z jaskrem rozłogowym oraz Ranunculorepentis-Alopecuretumgeniculati z 

wyczyńcem kolankowatym. Ugrupowania seminaturalne stanowiły 14% wszystkich 

zaobserwowanych asocjacji i zajmowały sporej wielkości łączną powierzchnię. Koncentrowały 

się głównie w północno - zachodniej części Jeziora Falmierowskiego oraz wokół torfowiska 

Wrotno. Obrzeżom zarośli i ekosystemów leśnych zwykle towarzyszyły, na granicy z łąkami i 

pastwiskami, naturalne ziołorośla łąkowe z Filipendulion. Najczęściej były to fitocenozy zespołu 

Lysimachiovulgaris-Filipenduletum, z tojeścią pospolitą. Rośliną często w nich występującą był 

kozłek lekarski Valerianaofficinalis, obok takich gatunków wskaźnikowych, jak wiązówka 

błotna Filipéndulaulmaria i wspomniana już Lysimachiavulgaris. Trawiaste fitocenozy z 

Molinio-Arrnenatheretea generalnie były użytkowane, nie ustępowały z krajobrazu, nie zarastały 

drzewami i krzewami. Była to gospodarka ekstensywna, chroniąca bogate zasoby gatunkowe 

roślin i fauny bezkręgowców. W miejscach poddawanych presji mechanicznej (wyjeżdżaniu i 

wydeptywaniu) wykształciły się płaty dwóch zbiorowisk dywanowych. Na siedliskach 

grądowych było to Lolio-Plantaginetum - zbiorowisko z życicą trwałą Loliumperenne i babką 

zwyczajną Plantago major, natomiast na łęgowych Poetumannuae - z wiechliną roczną 

Poaantrna. 

Prawie wszystkie zinwentaryzowane zespoły, z wyjątkiem dziesięciu, należały do regionalnie 

częstych (40%) lub pospolitych (46%) .Dwie asocjacje reprezentowały syntaksony bardzo 

rzadkie. Były to zarośla Betuletumhumilis z wierzbą rokitą Salixrepenssubsp. rosmarinifolia na 

torfowisku przejściowym Wrotno, sukcesywnie zwiększające tam swoją powierzchnię, w 

Wielkopolsce wymierające, będące siedliskiem przyrodniczym Natura 2000 o kodzie 7140. 

Drugą były ruderalne, wapieniolubne fitocenozy Carduetumnutantis z ostem zwisłym, 

napotkane w Gromadnie przy północno - zachodnim krańcu jeziora, przy drodze 

prowadzącej w miejsce zaprojektowanej zapory ziemnej. Podczas budowy drogi, siedlisko 

to zostanie zabezpieczone, a sama jej trasa nie powinna mieć wpływu na jego stan. Przy 

bezpośrednim zagrożeniu zniszczeniem stanowiska, przewiduje się jego przeniesienie. 

Stwierdzono sześć typów siedlisk przyrodniczych Natura 2000, tj. z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej 92/43/EWG. Były to: łęg jesionowo - olszowy Fraxino-Alnetum *91E0, łęg 

jesionowo - wiązowy Querco-Ulmetumminoris 91F0, ziołorośla nadrzeczne ze związku 

Calystegionsepium 6430, ekstensywne łąki z Calthion oraz Arrhenatherionelatioris 6510, a 

także roślinność torfowiska przejściowego na Bagnie Wrotno 7140. Jedno z tych siedlisk należy 

do jednostek priorytetowej ochrony w krajach Unii Europejskiej, a mianowicie łęg jesionowo - 

olszowy *91E0. Łęg ten rozwinął się na torfowisku Wrotno, a także w dolinie rowu przy 

północnym krańcu Jeziora Falmierowskiego, jak również na cyplu w południowo - zachodniej 

części akwenu. Zbiorowiska te nie są zagrożone zakresem niniejszej inwestycji. Niestety, w 

wyniku podnoszenia się poziomu jeziora po podpiętrzeniu istnieje realne zagrożenie dla siedliska 
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łęgu jesionowo – wiązowego, 91F0 zanotowanego na większym cyplu w południowo - 

zachodniej części akwenu. Ziołorośla nadrzeczne ze związku Calystegionsepium 6430 były 

wszechobecne. Najlepiej wykształcone zaobserwowano na terasach dennych rowu odpływowego 

przy północnej rubieży Jeziora Falmierowskiego, a także przy południowo - zachodnim brzegu 

tego akwenu. 

Analizowany teren potencjalnych wpływów inwestycji skupiał 30 zespołów zagrożonych 

wymarciem na obszarze Wielkopolski. Dwa z nich należały do wymierających (kategoria 

zagrożenia E - endangered), 16 do narażonych na wymarcie (kategoria V - vulnerable), a 12 do 

zagrożonych o nierozpoznanym stopniu zagrożenia wymarciem (I - indefinited). Z 

wymierających były to zarośla Betuletumhumilis z wierzbą rokitą oraz szuwar turzycy nitkowatej 

Caricetumlasiocarpae występujące na torfowisku Wrotno. Z narażonych na wymarcie w 

regionie były to natomiast: zarośla wierzby uszatej Salicetumauritae, szuwar turzycy 

dwustronnej Caricetumdistichae, szuwar turzycy tunikowej Caricetumparadoxae, 

niskoturzycowa młaka z turzycą prosowatą Caricetumpaniceo-lepidocarpae, szuwar turzycy 

prosowejCaricetumpaniculatae, szuwar turzycy nibyciborowatejCicuto-Caricetumpseudocyperi 

a także szuwar manny pofałdowanej Glycerietumplicatae, łęg jesionowo - wiązowy Querco-

Ulmetumminoris, ziołorośla w bodziszkiem błotnym Filipendulo- Geranietumpalustris, łąka 

ostrożeniowaAngelico-Cirsietumoleracei, łąka z sitowiem leśnym Scirpetumsilvatici, łąka 

rajgrasowa Arrhenatheretumelatioris, naturalne ziołoroślaArctietumnemorosi z łopianem 

gajowym, ruderalne ziołoroślaCarduetumnutantis z ostem zwisłym, segetalny zespół wyki 

czteronasiennej Vicietumtetraspermae oraz wodna fitocenoza z grążelem żółtym 

Nymphaeoalbae-Nupharetumluteae. Zbiorowiska regionalnie zagrożone wymarciem głównie 

skupiały się na obszarze przylegającym do północnej części Jezioro Falmierowskiego oraz na 

torfowisku przejściowym Wrotno.  

Na przebadanym obszarze zanotowano cztery rośliny objęte częściową ochroną gatunkową - 

bluszczu pospolitego Hederahelix, bobrka trój listkowego Menyanthestrifoliata, grążela żółtego 

Nupharlutea oraz kalinę koralową Viburnumopulus. Poza tym zanotowano trzy stanowiska 

rośliny ściśle chronionej - dwa kukułki krwistej Dactylorhizaincarnata z rodziny 

storczykowatych – Orchidaceae oraz jedno kukułki szerokolistnej Dactylorhizamajalis- storczyk 

nie został stwierdzony podczas prac terenowych w 2010 r. na stanowisku nr 6 .Stanowiska 

wymienionych roślin chronionych zostały przedstawione na mapie na końcu tekstu. Ochronie 

podlegają wszystkie wymienione stanowiska, z wyjątkiem bluszczu, które jest 

antropogenicznego pochodzenia. Bluszcz rośnie na drzewach przy kościele pw. Św. Jakuba 

Większego w Gromadnie. 

W Gromadnie koło kościoła pw. Św. Jakuba rosło 6 pomnikowych topól białych Populus 

alba. Po drzewach, rosnących obok topól, piął się tam bluszcz zwyczajny Hederahelix. Były to 

stare okazy o zdrewniałych pędach, dochodzących do 5 cm średnicy. Antropogeniczne 

stanowiska tej rośliny nie podlegają ochronie gatunkowej. Drzewami godnymi uwagi były 

sędziwe wierzby Salixfragilis, rosnące w dwóch szpalerach wyznaczających zachodnią oraz 

wschodnią krawędź doliny znajdującej się w północnej części Jeziora Falmierowskiego. Obydwa 

wierzbowe szpalery są malowniczym elementem krajobrazu, a równocześnie pełnią funkcje 

środowiskotwórcze. Są bowiem cennymi mikrosiedliskami fauny, glonów, grzybów, porostów i 

mchów, występującymi na żywym drewnie i w obrębie próchnowisk. Są historycznym 

elementem krajobrazu kulturowego. Wierzbom rosnącym po zachodniej stronie rowu nie grozi 

uszkodzenie w trakcie realizacji inwestycji. Na zinwentaryzowanym obszarze, stanowiącym 
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strefę potencjalnych wpływów inwestycji, stwierdzono sześć gatunków zagrożonych wymarciem 

w skali Wielkopolski. Były to następujące rośliny - łopian gajowy Arctiumnemorosum (kategoria 

zagrożenia LC, czyli gatunek niższego ryzyka, z rodziny astrowatych Asteraceae), turzyca 

łuszczkowataCarexlepidocarpa(LC, turzycowate Cyperaceae), kukułka krwista 

Dactylorhizaincarnatasubsp. incarnata(LC, Orchidaceae), kukułka szerokolistna Dactylorhiza 

maja lis - – nie stwierdzono w 2010 r. (LC, Orchidaceae), dziewięciornik błotny 

Parnassiapalustris(VU - narażony na wymarcie, dziewięciornikowateParnassiaceae) oraz 

kozłek dwupienny Valerianadioica (LC, kozłkowate Valerianaceae).  

Z bagna w okolicy Falmierowa została podana, przez Kępczyńskiego i Rutkowskiego (1988), 

wierzba borówkolistnaSalixmyrtilloides. Prawdopodobnie chodzi tutaj o torfowisko przejściowe 

Wrotno. Wierzba ta jest gatunkiem krytycznie zagrożonym (CR), ściśle chronionym, rzadkim w 

Polsce reliktem glacjalnym, figurującym zarówno na liście wielkopolskiej, jak i w polskiej 

czerwonej księdze roślin. Stanowisko to nie zostało potwierdzone przez Churskiego i 

Danielewicza (2008). 
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Przyrodniczo cenne elementy szaty roślinnej stwierdzone w zasięgu oddziaływania 

inwestycji „Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego – aktualizacja" 

 Stanowisko rośliny objętej ochroną gatunkową 
Szerokość 

geograficzna N 

Długość 

geograficzna E 

 - częściową   

1 Menyanthestrifoliata - bobrek trój listkowy 
53°12

,
31.98" 

53°12'34.52" 

17
u
13'44.24" 

17°13'38.07" 

2 
Hederahelix - bluszcz pospolity (stanowisko antropogenicznego 

pochodzenia nie podlegające ochronie) 
53°12'17.07" 17°13'00.07" 

3 Nupharlutea- grążel żółty 53°11'55.28" 17
u
12'56.64" 

 
- ścisłą, równocześnie zagrożonej wymarciem na terenie Wielkopolski w 

stopniu LC (niższego ryzyka) 
  

5 Dactylorhizaincarnata - kukułka krwista 
53

u
12'31.98" 

53°12'34.52" 

17
u
13'44.24" 

17°13'38.07" 

6 
Dactylorhizamajalis - kukułka szerokolistna (nie stwierdzona w roku 

2010) 
53

U
12'4Ó.72" 17

u
13'35.38" 

 
Stanowisko rośliny narażonej na wymarcie w Wielkopolsce w stopniu 

VU 
  

7 Parnassiapalustris- dziewięciornik błotny 53
y
12'31.98" 17

u
13'44.24" 

 Stanowisko rośliny zagrożonej wymarciem w Wielkopolsce w stopniu LC   

8 Arctiumnemorosum - łopian gajowy 53°12'28.44" 17
u
13'37.14" 

9 Carexlepidocarpa - turzyca łuszczkowata 53
u
12'31.98" 17

u
13'44.24" 

10 Valerianadioica - kozłek dwupienny 

53
u
12'31.98" 

53°12'34.73" 

53°12'34.52" 

17
u
13'44.24" 

17°13'37.06" 

17°33'80.07" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce bardzo rzadkiego (RR) i 

wymierającego (E), siedlisko N2000 - 7140 
  

11 
Betuletumhumilis - zarośla wierzby rokitySalixrepenssubsp. ros 

marinifolia 
53

u
12'34.73" 17

u
13'37.06" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce bardzo rzadkiego (RR) i narażonego 

na wymarcie (V) 
  

12 
Carduetumnutantis - ruderalne zbiorowisko z ostem zwisłym 

Carduusnutans 
53

u
12'25.08" 17°13'16.06" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce rzadkiego (R) i narażonego na 

wymarcie (V), siedlisko N2000 - 7140 
  

13 Salicetumauritae - zarośla wierzby uszatej 53°12'37.63" 17
u
13'30.94" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce rzadkiego (R) i wymierającego (E), 

siedlisko N2000 - 7140 
  

14 Caricetumlasiocarpae - szuwar z turzycą nitkowatą 53
u
12'34.68" 17

u
13'38.56" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce rzadkiego (R) i mrożonego na 

wymarcie (V), siedlisko N2000 - 7230 
  

15 Caricetumparadoxae - mechowsko z turzycą tunikową 53
u
12'34.73" 17

u
13'37.06" 

16 
Caricetumpaniceo-lepidocarpae- mechowisko z turzycą prosowatą i 

łuszczkowatą 

53
u
12'32.47" 

53°12'31.98" 

53°12'46.72" 

53°12'34.52" 

17
u
13'44.97" 

17°13'44.24" 

17°13'35.38" 

17°13'38.07" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce rzadkiego (R) i narażonego na 

wymarcie 00 
  

17 Arctietumnemorosi -ziołorośla z łopianem gajowym 53
u
12'28.44" 17

u
13'37.14" 

18 Caricetumdistichae - szuwar z turzycą dwustronną 
53°12'49.36" 

53°12'34.59" 

17°13'48.11" 

17°13'37.64" 

  53°12'42.66" 17°13'28.97" 
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19 Glycerietumplicatae - szuwar manny pofałdowanej 53°11'53.99" 17°12'56.69" 

 Stanowisko zespołu rzadkiego w Wielkopolsce (R)   

20 Potentillo-Festucetumarundinaceae- zespół z kostrzewątrzcinowatą 53°12'28.14" 17°13' 19.29" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce narażonego na wymarcie (V), 

siedlisko N2000 - 91F0 
  

21 Querco-Ulmetumminoris - łęg jesionowo-wiązowy 53°11'55.09" 17°12'59.26" 

 
Stanowisko zespołu w Wielkopolsce narażonego na wymarcie (V), 

siedlisko N2000 - 6510 
  

22 Angelico-Cirsietumoleracei- łąkaostrożeniowa 

53°12'50.83" 

53°12'50.81" 

53°12'36.02" 

53°12'38.99" 

53°12'33.89" 

53°12'30.64" 

53°12'31.06" 

53°12'31.23" 

53°12'30.27" 

17°13'41.48" 

17°13'44.18" 

17°13'43.86" 

17°13'49.76" 

17°13'46.77" 

17°13'37.51" 

17°13'46.72" 

17°13'31.25" 

17°13'29.56" 

23 Arrhenatheretumelatioris - łąkarajgrasowa 53°12'28.50" 17°13'38.31" 

24 Scirpetumsilvatici - łąka z sitowiem leśnym 53°12'30.69" 17°13'35.95" 

 Stanowisko zespołu w Wielkopolsce narażonego na wymarcie (V)   

25 Caricetumpaniculatae - szuwar turzycy prosowej 

53°12'48.53" 

53°12'39.64" 

53°12'30.14" 

17°13'46.05" 17° 

13'48.93" 

17°13'37.53" 

26 Cicuto-Cańcetumpseudocyperi - szuwar turzycy nibyciborowatej 53°12'49.38" 17°13'45.92" 

27 
Filipendulo-Geranietumpalustris - ziołoroślałąkowe z bodziszkiem 

błotnym 

53°12'40.03" 

53°12'30.72" 

17°13'49.89" 

17°13'39.32" 

28 Nymphaeoalbae-Nupharetumluteae - zespół "liliiwodnych" 53°12'55.28" 17°12'56.64" 

29 Vicietumtetraspermae - polny zespół wyki czteronasiennej 
53°12'39.45" 

53°12'33.99" 

17°13'53.28" 

17°13'50.01" 

 Stanowisko siedliska przyrodniczego Natura 2000   

30 
Fraxino-Alnetum *91E0 

- łęg jesionowo-olszowy 

53°12'36.82" 

53°12'28.52" 

53°12'30.05" 

53°12'54.13" 

17°13'48.28" 

17°13'34.48" 

17°13'34.48" 

17°12'55.67" 

31 
Carduocrispi-Rubetumcaesii 6430 

- ziołorośla z jeżyną popielicą 

53°12'25.91" 

53°12'00.01" 

53°11'58.25" 

17u13'18.49" 

17°13'16.83" 

17°13'15.68" 

32 
Epilobiohirsuti-Convolvulelumsepium 6430 

- ziołorośla z wierzbówką kosmatą 

53°12'30.06" 

53°12'20.86" 

53°12'27.07" 

53°12'17.71" 

53°11'53.21" 

53°I1'52.03" 

53°11'45.82" 

53°11'44.38" 

17°13'37.81" 

17°13'28.01" 

17°13'19.88" 

17°13'09.57" 

17°13'12.27" 

17°12'53.99" 

17°12'49.79" 

17°13'10.19" 

33 Eupatorietumcannabini 6430 - ziołorośla z sadźcem konopiastym 

53u12'41.32" 

53°12'29.53" 

53°12'24.15" 

53°12'06.59" 

17u13'53.12" 

17°13'28.96" 

17°13'16.17" 

17°13'01.18" 
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34 Fallopio-Humuletumlupuli 6430 - ziołorośla z chmielem zwyczajnym 

53°12'35.49" 

53°12'29.27" 

53°12'24.69" 

53°12'18.68" 

53°12'08.18" 

53°12'13.77" 

53°12'05.35" 

53°11'40.99" 

17u13'46.91" 

17°13'02.53" 

17°13'16.48" 

17°13'11.84" 

17°13'00.31" 

17°12'56.75" 

17°12'56.81" 

17°13'01.86" 

35 
Urtico-Convolvuletumsepium 6430 - ziołorośla z kielisznikiem 

zaroślowym 

53°12'35.32" 

53°12'27.38" 

53°12'17.08" 

53°12'05.06" 

53°11'46.34" 

53°11'43.59" 

17°13'47.39" 

17°13'18.77" 

17°13'04.79" 

17°13'02.02" 

17°13'59.03" 

17°13'01.12" 

36 

Drzewo uznane za pomnik przyrody 

6 okazów topoli białejPopulusalba 

Szpaler sędziwych drzew 

53°12'16.74" 17°12'58.91 

37 z okazów wierzby kruchejSalixfragilis 

53°12'31.03 - 

53°12'31.02"; 

53°12'27.79"- 

53°12'29.01" 

17°13'41.02"- 

17°13'35.51"; 

17°13'36.03"- 

17°13'42.75" 
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Fauna 

Pod względem rybackim Jezioro Falmierowskie jest zaliczane do typu leszczowego. 

Zbiorniki typu leszczowego cechuje zamulone dno, piaszczysto - mulista ławica przybrzeżna o 

niewielkim spadku, średnia lub słaba przejrzystość wody oraz dość wysoka temperatura wody. 

W okresie późnego lata i zimą przy dnie brakuje tlenu, a nawet pojawia się siarkowodór. 

Gospodarkę rybacką na Jeziorze Falmierowskim prowadzi dzierżawca indywidualny. Jezioro 



Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego 
KARTA INFORMACYJNA 

BSiPBW „HYDROPROJEKT” Poznań Sp. z o.o.  13 

 

jest zarybiane: karpiem Cyprinuscarpio, linem Tincatinca, karasiem Carassiuscarassius, 

węgorzem Anguilllaanguillai szczupakiem Esoxlucius. W 2003 roku prawie 1/3 odłowów 

stanowił leszcz Abramis brama. 

W listopadzie 2007 roku Jezioro Falmierowskie zostało zbadane pod względem 

ornitofauny. Jesienne liczenie ptaków zostało przeprowadzone przez Kuczyńskiego, Kosińskiego 

oraz Winieckiego (2008). Ornitologowie Ci stwierdzili zaledwie 5 gatunków ptaków wodno - 

błotnych reprezentowanych przez 101 osobników. 

W roku 2010 przeprowadzono ponowną inwentaryzację ornitologiczną. Inwentaryzację oparto o 

wyniki własnych obserwacji ornitologicznych, przeprowadzonych w trakcie 9 kontroli, 

wykonywanych w terminach: od 1 maja do 19 września 2010 roku. W celu uchwycenia 

występującej na omawianym terenie awifauny kontrole przeprowadzane w maju, czerwcu, lipcu 

i sierpniu były dwukrotnie (2 x w miesiącu), natomiast w miesiącu wrześniu odbyła się jedna 

kontrola. 

Kontrole prowadzono pieszo, w trakcie każdej z nich poruszano się trasą wokół jeziora a także 

części zabagnionej oraz z ustalonych wcześniej dogodnych punktów obserwacyjnych. Kontrole 

dzienne wykonywano w godzinach rannych (godz. 5-9) w celu maksymalizacji wykrywania 

osobników śpiewających oraz w godzinach wieczornych (18-20). W trakcie kontroli własnych 

stwierdzono 32 gatunków ptaków. Poniżej w tabeli przedstawiono zinwentaryzowane ptaki wraz 

z podaniem ich łącznej liczebności z wszystkich kontroli. 

 

Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba stwierdzonych osobników 

Bażant Phasianuscolchicus 2 

Bocian biały Ciconiaciconia 3 

Bogatka Parus major licznie 

Dzięcioł duży Dendrocopos major 2 os. 

Dzwoniec Carduelischloris 7 

Gawron Corvusfrugilegus licznie 

Gęś zbożowa Anserfabalis Przelotne stadko 9 os. 

Grzywacz Columbapalumbus 5 

Kawka Corvusmonedula W stadzie mieszanym z gawronem - licznie 

Kormoran Phalacrocoraxcarbo 9 os. na jeziorze 

Kos Turdusmerula 5 

Krzyżówka Anasplatyrhynchos 24 os. na jeziorze 

Kwiczoł Turduspilaris 4 

Łabędź niemy Cygnusolor 3 

Łyska Fulicaatra 6 os. na jeziorze 

Mazurek Passermontanus licznie 

Modraszka Cyanistescaeruleus licznie 

Myszołów Buteobuteo 2 

Perkoz dwuczuby Podicepscristatus 10 os. na jeziorze 

Pierwiosnek Phylloscopuscollybita 2 

Pliszka siwa Motacilla alba 9 

Pliszka żółta Motacillaflava 4 

Raniuszek Aegithaloscaudatus 5 

Sierpówka Streptopeliadecaocto 9 

Sójka Garrulusglandarius 15 

Sroka Pica pica 23 

Szpak Sturnusvulgaris licznie 

Śpiewak Turdusphilomelos 4 
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Trznadel Emberizacitrinella licznie 

Wróbel  Passerdomesticus licznie 

Zięba Fringillacoelebs stadko przelotne 13 os. 

Żuraw Grusgrus 3 stadka po 9, 5, 40 os. 

 

Przeprowadzone badania płazów i gadów wykazały ich obecność na omawianym terenie. 

Polskę zamieszkuje 27 gatunków płazów i gadów, z czego 18 gatunków przypada na płazy, zaś 9 

gatunków na gady. Na terenie objętym badaniami wykazano 3 gatunki płazów (żaba trawna, 

żaba wodna i ropucha szara) i 2 gatunki gadów (jaszczurka żyworodna i zaskroniec zwyczajny). 

Wszystkie występujące na terenie planowanej inwestycji płazy oraz gady podlegają ochronie 

prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Inwestycja polegająca na 

podpiętrzeniu jeziora Falmierowskiego polegać będzie na powolnym i stopniowym jego 

podpiętrzaniu (planowany czas to 10 lat) dlatego też wszystkie płazy oraz gady których cykl 

życiowy związany jest ze środowiskiem wodnym inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływała na nie.  

Przeprowadzona obserwacja ssaków wykazała, iż teren planowany pod inwestycje nie 

charakteryzuje się znaczącymi walorami faunistycznymi. Teren wokół jeziora to głównie 

zabudowa miejska stąd brak występowania na terenie różnorodności gatunkowej ssaków a także 

wpływ ma brak w pobliżu lasów, teren wokół jeziora a także miejscowości Gromadno oraz 

Falmierowo to tereny użytkowane rolniczo w przeważającej części grunty orne. 

Na omawianym obszarze nie występują gatunki wymienione w załączniku II oraz 

załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Pozostałe gatunki zaobserwowane wokół planowanej 

inwestycji tj. sarna oraz lis są gatunkami określanymi jako zwierzęta łowne i podlegają jedynie 

sezonowej ochronie łownej.   

4. Rodzaj technologii – charakterystyka planowanej inwestycji 

Projektowana zapora wymaga następującego toku technologicznego: 

- Wycięcie drzew i zakrzaczeń na trasie projektowanej zapory oraz po stronie odwodnej, 

- Ułożenie drogi technologicznej z faszynowych płyt drogowych, przykrytych 

geowłókniną i przysypanych warstwą piasku średniego, 

- Wbijanie grodzic stalowych typu G62 za pomocą wibromłota podwieszonego do 

żurawia, przy pozostawieniu/wycięciu okna przelewowego, 

- Montaż prowadnic z ceowników C65, 

- Wykonanie oczepu betonowego na szerokości 0,5 m – zbrojenie stalą 18G2-b ϕ 12, beton 

przywieziony na plac budowy klasy C30/37, klasa ekspozycji XF3. 

- Zagospodarowanie terenu wokół zapory, 

- Wykonanie brodu z płyt żelbetowych typu YOMB, 

- Wykonanie podwyższenia i umocnienia drogi gruntowej km 0+000 ÷ 0+490, 

- Wraz z podnoszeniem się poziomu wody montaż kolejnych szandorów (deski 

drewniane). 

5. Warianty przedsięwzięcia 

 

Głównym kryterium jakim kierowano się przy rozpatrywaniu rozwiązań technicznych było 

przede wszystkim ograniczenie do niezbędnego minimum ujemnego wpływu przedsięwzięcia na 
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środowisko. Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego pozwoli na przywrócenie dawnego poziomu 

zwierciadła wody tj. 93,30 m n.p.m., a które począwszy od lat 70-tych XX wieku zaczęło się 

obniżać w wyniku procesów antropogenicznych – pobór wody do celów przemysłowych oraz 

zmian klimatycznych – zmniejszająca się ilość opadów. Dodatkowo intensyfikacja produkcji 

rolnej, nieprawidłowa orka (poprzecznie do warstwic) oraz ścieki komunalne spowodowały 

wzrost trofii jeziora. 

 

 

 

Wariant 0 

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia generalnie jest niekorzystny dla 

środowiska przyrodniczego oraz ludzi. Wody niewielkiej bezpośredniej zlewni jeziora, mającej 

zaledwie 3,7 km
2
, są magazynowane głównie w Jeziorze Falmierowskim, a także w torfach 

bagna Wrotno, które znajduje się w północno - wschodniej części zlewni. Zwierciadło wody w 

jeziorze generuje poziom zwierciadła wody na torfowisku Wrotno oraz silnie oddziałuje na 

poziomy wody gruntowej w zlewni. Obecnie poziom wody w jeziorze jest o blisko 1,3 m niższy 

w stosunku do poziomu wody około 30 lat temu, co pociągnęło za sobą obniżenie poziomu wody 

na bagnie Wrotno, a w konsekwencji jego zarastanie krzewami. Wpłynęło to także na obniżenie 

poziomu wód gruntowych w otoczeniu bagna. Nastąpił tam spadek wilgotności i żyzności gleb 

w obrębie użytków zielonych. Będzie obserwowany dalszy spadek poziomu lustra wody w 

jeziorze, co jest naturalnym zjawiskiem na obszarach młodoglacjalnych, do jakich należy 

zlewnia Jeziora Falmierowskiego usytuowana na Pojezierzu Wałeckim. Zjawisko to jest 

potęgowane antropogenicznie. W przypadku przedmiotowego akwenu lądowienie zostało 

przyspieszone między innymi wieloletnimi zrzutami wód pochodzących z produkcji gorzelnianej 

(zgodnie z wydanym Pozwoleniem Wodnoprawnym) oraz rolniczym użytkowaniem zlewni i jej 

stosunkowo intensywną zabudową osadniczą. Sukcesywne lądowienie jeziora będzie oznaczać 

coraz to mniejsze zasoby wód dyspozycyjnych, a także pogarszanie się mikroklimatu. Zanikanie 

jeziora oznaczać będzie też ograniczenia w rozwoju społeczno - gospodarczym wsi Gromadno i 

Falmierowo, które już teraz przeobrażają się w miejscowości agroturystyczne. W niedalekiej 

przyszłości obie osady mają być zapleczem rekreacyjnym, a Falmierowo ma mieć urządzoną 

plażę z sanitariatami, co zostało zapisane w „Planie odnowy miejscowości Falmierowo" oraz 

„Planie odnowy miejscowości Gromadno". Inwestycja jest podejmowana w związku z tymi 

planami, ściśle korespondującymi ze „Strategią społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 

Wyrzysk na lata 2008 - 2015". W chwili obecnej powierzchniowy odpływ wody z Jezioro 

Falmierowskiego i bagna Wrotno odbywa się do betonowej studzienki, znajdującej się przy 

północnym krańcu bagna Wrotno, stanowiącej wlot do kolektora melioracyjnego. Do studzienki 

są kierowane wody płynące rowami melioracyjnymi rozcinającymi bagno Wrotno, w tym 

również rowem odprowadzającym wodę z przedmiotowego jeziora. Z kolektora woda jest 

odprowadzana do rzeki Łobżonki. 

 Zaniechanie działań zmierzających do podwyższenia zwierciadła wody w jeziorze 

Falmierowskim będzie skutkowało stopniowym obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych, co 

będzie skutkowało również obniżeniem się zasobów wodnych torfowiska Wrotno. 

 

Wariant I 
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Stan projektowany to tzw. wariant I - optymalny dla środowiska przyrodniczego oraz ludzi. 

Ma być wykonana zapora w formie ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym ( szerokości 0,5 

wysokość sięga 10-30 cm poniżej poziomu terenu) długości 105 m z grodzic stalowych sięgającą 

do nieprzepuszczalnej warstwy glin zwałowych. W km 0+490 opracowania zapora przechodzi  

w przesłonę przeciwdziałającą filtracji wód, głębokości 2 m, pod drogą dojazdową do zapory od 

strony wsi Gromadno, również wykonana z grodzic stalowych. W ramach prac związanych z 

budową zapory, przewiduje się wykonanie drogi technologicznej z faszynowej płyty drogowej 

wraz z brodem z płyt YOMB. Rozwiązanie takie pozwoli na: 

- magazynowanie wody w jeziorze, zminimalizowanie strat wody poprzez jej odpływ z niecki 

jeziora (zarówno powierzchniowy jak i podziemny); 

- boczna przesłona przeciwfiltracyjna pozwoli zminimalizować ucieczkę wody po 

podpiętrzeniu jeziora do normalnego poziomu piętrzenia (NPP), tj. do rzędnej 93,30 m 

n.p.m.; uniemożliwi filtrację wody w wierzchnie warstwy gleby - naturalna filtracja wody w 

głębokiej warstwie gruntu nie zostanie przerwana, czyli nie zostanie zakłócony istniejący 

obieg wody w zlewni; 

- w przypadku zaniechania konstrukcji osłony przeciwfiltracyjnej nastąpi niepożądane 

uwodnienie Bagna Wrotno wraz z przyległymi agrocenozami; nadmierne uwodnienie 

zeutrofizowanymi wodami pochodzącymi z jeziora Falmierowskiego, które mogłoby 

wyniknąć w przypadku zaniechania budowy osłony przeciwfiltracyjnej, doprowadziłoby do 

rozwoju roślinności szuwarowej w obrębie Bagna, a co za tym idzie – zagrożenia 

egzystencji występujących na tym terenie chronionych gatunków roślin, 

- boczna przesłona pozwoli zachować obecny poziom nawodnienia torfowiska Wrotno, co 

umożliwi dalszą uprawę łąk oraz ochronę cennych, torfowiskowych biocenoz; 

- częściowo będzie możliwe sterowanie odpływem wody z Jeziora Falmierowskiego oraz 

kształtowanie stosunków wodnych na terenie zlewni, zwłaszcza w jej północno - wschodniej 

części na bagnie Wrotno. 

Wariant II 

Wariant II inwestycji to wykonanie ścianki szczelnej z oczepem żelbetowym oraz oknem 

przelewowym, jak w wariancie I, lecz bez uzupełniającej przesłony bocznej pod drogą 

dojazdową do zapory. Takie rozwiązanie powodowałoby: 

- spore straty wody zmagazynowanej w jeziorze; 

- straty wywołane niekontrolowaną ucieczką wody, zwłaszcza po osiągnięciu NPP, a także 

zabagnienie użytków zielonych, a w konsekwencji przeobrażenie fitocenoz łąkowych w 

szuwarowe; 

- podwyższenie poziomu wody w bagnie Wrotno, przeobrażające strukturę fitocenotyczną 

cennej roślinności torfowiskowej, występującej tam obecnie;. 

W tabeli poniżej zestawiono analizę zagrożeń i korzyści wynikających z realizacji 

poszczególnych wariantów inwestycyjnych:  
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Warianty 

inwestycji 
Wariant I Wariant II Wariant 0 

Zagrożenia 

Ludzie   Zabagnienie użytków zielonych. 

Utrata dochodów na skutek 

kurczenia się  możliwości 

gospodarczego wykorzystania 

Jeziora Falmierowskiego. 

Flora   

Przeobrażenie fitocenoz łąkowych w 

szuwarowe, podwyższenie poziomu wody 

w bagnie Wrotno, przeobrażające 

strukturę fitocenotyczną cennej 

roślinności torfowiskowej, występującej 

tam obecnie. 

Lądowienie torfowiska Wrotno 

oraz fitocenoz występujących 

w misie jeziora 

Falmierowskiego. 

Fauna     

Spadek liczebności 

ornitofauny typowej dla 

ekosystemów wodnych i 

podmokłych 

Woda   

Spore straty wody zmagazynowanej w 

jeziorze, po osiągnięciu NPP może 

następować powierzchniowy odpływ 

wody, poprzez istniejące zaniżenia 

terenowe, z Jez. Falmierowskiego do 

bagna Wrotno, zwłaszcza po obfitych 

opadach deszczu. 

Dalsze obniżenie poziomu 

zwierciadła wody w jeziorze. 

Dalsze obniżenie poziomu wód 

gruntowych w otoczeniu 

bagna. 

Powietrze 

Chwilowa emisja 

nieprzekraczająca 

standardów 

środowiska 

Chwilowa emisja nieprzekraczająca 

standardów środowiska 
Brak emisji do powietrza 

Powierzchnia 

ziemi 
    

Murszenie gruntów 

torfowiskowych w sąsiedztwie 

jeziora Falmierowskiego i 

bagna Wrotno na skutek 

obniżenia zwierciadła wód 

gruntowych. 

Klimat     

Lokalne zmiany mikroklimatu 

na skutek spadku wilgotności 

powietrza w sąsiedztwie 

wysychającego jeziora 

Falmierowskiego i torfowiska 

Wrotno 

Krajobraz     

Stopniowe zanikanie cennych 

krajobrazowo obszarów 

torfowiskowych i wodnych. 

Dobra 

materialne 
  

Spadek wartości gruntów rolnych na 

skutek ich nadmiernego uwodnienia w 

sąsiedztwie jeziora w przypadku nie 

wybudowania przesłony 

przeciwfiltracyjnej. 

Spadek wartości gruntów 

rolnych na skutek ich 

nadmiernego przesychania w 

sąsiedztwie zanikającego 

jeziora. 

Zabytki i 

krajobraz 

kulturowy 

- - - 
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Warianty 

inwestycji 
Wariant I Wariant II Wariant 0 

Korzyści 

Ludzie 

Utrzymanie produktywności użytków zielonych w 

sąsiedztwie jeziora na niezmiennym poziomie. 

Możliwość wykorzystania Jeziora Falmierowskiego 

dla celów turystycznych i gospodarczych. 

Możliwość wykorzystania 

Jeziora Falmierowskiego dla 

celów turystycznych i 

gospodarczych. 

  

Flora 

Boczna przesłona pozwoli zachować obecny poziom 

nawodnienia torfowiska Wrotno, co umożliwi dalszą 

uprawę łąk oraz ochronę cennych, torfowiskowych 

biocenoz. 

Utrzymanie sprzyjających 

warunków do rozwoju 

roślinności wodnej w 

obrebie jeziora 

Falmierowskiego. 

  

Fauna 
Zachowanie liczebności ornitofauny typowej dla 

ekosystemów wodnych i podmokłych. 

Zachowanie liczebności 

ornitofauny typowej dla 

ekosystemów wodnych i 

podmokłych. 

  

Woda 

Magazynowanie wody w jeziorze, zminimalizowanie 

strat wody poprzez jej odpływ z niecki jeziora 

(zarówno powierzchniowy jak i podziemny).Boczna 

przesłona przeciwfiltracyjna pozwoli zminimalizować 

ucieczkę wody po podpiętrzeniu jeziora do normalnego 

poziomu piętrzenia (NPP), tj. do rzędnej 93,30 m npm; 

uniemożliwi filtrację wody w wierzchnie warstwy 

gleby. Częściowo będzie możliwe sterowanie 

odpływem wody z Jez. Falmierowskiego oraz 

kształtowanie stosunków wodnych na terenie zlewni, 

zwłaszcza w jej północno - wschodniej części na 

bagnie Wrotno. 

Zachowanie NPP wody w 

misie jeziora 

Falmierowskiego, oraz 

utrzymanie zwierciadła wód 

gruntowych w obrębie 

torfowiska Wrotno. 

  

Powietrze Brak emisji do powietrza Brak emisji do powietrza 

Brak 

emisji do 

powietrza 

Powierzchnia 

ziemi 

Zachowanie gruntów torfowiskowych w sąsiedztwie 

jeziora Falmierowskiego i bagna Wrotno. 

Zachowanie gruntów 

torfowiskowych w 

sąsiedztwie jeziora 

Falmierowskiego i bagna 

Wrotno. 

  

Klimat 
Zachowanie mikroklimatu charakterystycznego dla 

obszarów nadwodnych. 
    

Krajobraz 
Zachowanie cennych krajobrazowo obszarów 

torfowiskowych i wodnych. 
    

Dobra 

materialne 

Zachowanie wartości gruntów rolnych na skutek ich 

obecnego uwodnienia w sąsiedztwie jeziora. 
    

Zabytki i 

krajobraz 

kulturowy 

- - - 
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Syntetyczna ocena oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów inwestycyjnych 

Ocena oddziaływania na środowisko w fazie budowy 

Ocena syntetyczna 

Warianty inwestycji Wariant I Wariant II Wariant 0 

Ludzie 0 0 0 

Flora -2 -2 0 

Fauna -1 -1 0 

Woda -1 -1 0 

Powietrze 0 0 0 

Powierzchnia ziemi -1 -1 0 

Klimat 0 0 0 

Krajobraz -1 -1 0 

Dobra materialne 0 0 0 

Zabytki i krajobraz kulturowy 0 0 0 

Ocena sumaryczna -6 -6 0 

Ocena oddziaływania na środowisko w trakcie eksploatacji inwestycji  

Ocena syntetyczna 

Ludzie 2 1 -1 

Flora 2 1 -2 

Fauna 2 1 -1 

Woda 2 1 -1 

Powietrze 0 0 0 

Powierzchnia ziemi 1 1 -2 

Klimat 1 1 -1 

Krajobraz 1 1 -1 

Dobra materialne 1 -1 -1 

Zabytki i krajobraz kulturowy 0 0 0 

Ocena sumaryczna 12 6 -9 

 

Wykonana ocena syntetyczne wykazała, że z przyrodniczego oraz ekonomicznego 

punktu widzenia najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest realizacja inwestycji zgodnie z 

wariantem I. 

 

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz 

energii 

Na etapie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się wykorzystania wody. 

Roboty remontowe wymagać będą zużycia paliwa płynnego (olej napędowy) umożliwiającego 

pracę dźwigu z wibromłotem, ciężarówki i koparki. Przewidywana ilość spalanego paliwa 

wynosi ok. 10 – 12 l/h pracy sprzętu. Tankowanie sprzętu mechanicznego odbywać będzie się 

poza terenem budowy oraz poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym, w miejscu 

zorganizowanego przez wykonawcę parku sprzętowego. 

Na etapie eksploatacji zapory pod postacią ścianki szczelnej nie będzie zużywana woda, 

żadne paliwa ani energia elektryczna. Zapora utrzymywać będzie piętrzenie, które w przeciągu 

10 lat powinno osiągnąć rzędną NPP 93,30 m n.p.m., przy czym zachowany będzie przepływ 

nienaruszalny zasilający położone poniżej Bagno Wrotno. 
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7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 

Przy rozwiązaniach technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów 

środowiska naturalnego i ograniczenia do minimum nieodwracalnych oraz  niekorzystnych 

zmian w środowisku.  

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z nieznaczną ingerencją w siedliska. Polegać 

będzie ona na wycince wybranych drzew i zakrzaczeń, a także na wbiciu na terenie podmokłym 

stalowej ścianki szczelnej, co wiązać będzie się z przygotowaniem placu budowy. 

Wykorzystanie sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i środowiska gruntowego elementami obcymi dla środowiska pochodzącymi 

z pracy sprzętu.  

Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 

środowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodno-

melioracyjnym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego pośrednio 

i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwiązania techniczne nie 

będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub substancji.  

  

Oddziaływanie inwestycji na środowisko obejmuje: 

- oddziaływanie  bezpośrednio na ludzi nie występuje, pomimo podpiętrzenia jeziora siedziby 

ludzkie nie zostaną objęte zalewem. Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego przyczyni się do 

podniesienia atrakcyjności turystycznej rejonu Gromadna i Falmierowa, które włączone 

zostały do realizowanego operacyjnego "Program zagospodarowania obszarów turystycznych 

- nr II B/6", a w jego obrębie „Projekt zagospodarowania terenów przyjeziornych: P 6/1” – 

uwzględnia on włączenie omawianego obszaru w sieć terenów rekreacyjnych. Prace 

prowadzone będą w godzinach od 6 do 22, czyli wyłącznie w porze dziennej, co przyczyni się 

do ochrony ludzi i zwierząt przed hałasem, 

- oddziaływanie na świat roślin będzie zauważalne w czasie prac, wycinki drzew, a później w 

wyniku zwiększania się powierzchni jeziora, do przesunięcia się granicy występowania 

zbiorowisk higrofitów, helofitów oraz geofitów. Dokumentacja projektowa przewiduje taką 

organizację robót i formę inwestycji, aby zabezpieczyć chronione gatunki roślin oraz 

zbiorowisk roślinnych, 

- oddziaływanie na świat zwierząt ograniczone zostanie tylko do okresu realizacji 

przedsięwzięcia. Prace przeprowadzane będą poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku 

prac ziemnych przewiduje się ochronę zwierząt i przeniesienie ich do ich naturalnego 

siedliska, 

- oddziaływanie na ryby i inne organizmy wodne będzie krótkoterminowe – podczas wbijania 

ścianki szczelnej może dojść do zmącenia wód jeziora w pobliżu, w wyniku wypłynięcia 

gruntów organicznych – torfów i gytii, 

- oddziaływanie na istniejący krajobraz –sama ścianka szczelna nie będzie znacząco 

oddziaływać na istniejący krajobraz. W wyniku podpiętrzania Jeziora Falmierowskiego, w 

perspektywie 10 lat sukcesywnie zwiększać się będzie powierzchnia tego zbiornika, 

- oddziaływanie na powietrze i klimat będzie niewielkie i jedynie w okresie realizacji zadania 

(zwiększona emisja spalin z maszyn budowlanych do atmosfery), w wyniku większej 

powierzchni jeziora poprawi się mikroklimat, gdyż wzrośnie ewapotranspiracja, 
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- oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę opierać będzie się na obecności ścianki 

szczelnej w gruncie. Poza tym podniesienie się zwierciadła wody gruntowej poprawi zdolność 

produkcyjną gleb. W wyniku zalania części terenu dojdzie do zniszczenia struktury glebowej. 

Konieczność wykonania podwyższenia drogi i drogi technologicznej wymaga przywiezienia 

kruszywa na ten cel z kopalni kruszyw mieszczącej się w miejscowości Osiek, 

- oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – podczas wbijania ścianki szczelnej 

może dojść do zmącenia wód jeziora w pobliżu, w wyniku wypłynięcia gruntów 

organicznych – torfów i gytii. W wyniku podpiętrzenia jeziora dojdzie to podniesienia się 

zwierciadła wód gruntowych w jego otoczeniu, 

- oddziaływanie na dobra kultury i dobra materialne – w wyniku piętrzenia nie zostaną 

zagrożone zalaniem obiekty chronione w ramach Ustawy o ochronie zabytków: 

wczesnośredniowieczne grodzisko w Gromadnie, Kościół pw. Św. Jakuba w Gromadnie oraz 

zespół pałacowo – parkowy z dawnym folwarkiem w Falmierowie. Żadne dobra materialne 

nie zostaną uszkodzone w wyniku podpiętrzenia jeziora. 

 

Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach 

technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska naturalnego i 

nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z wystąpieniem negatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, dlatego że projektowane roboty budowlane prowadzone będą w 

okresie poza lęgowym ptaków, będącym jednocześnie okresem poza wegetacyjnym roślin, co 

znacznie ograniczy bezpośrednie negatywne oddziaływanie inwestycji podczas jej realizacji. 

Nie zostaną zakłócone naturalne procesy kształtujące środowisko przyrodnicze, dlatego też nie 

przewiduje się zachwiania równowagi przyrodniczej na terenie inwestycji. 

Wykorzystanie do prac sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gleby elementami obcymi dla środowiska pochodzącymi z pracy sprzętu.  

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 

środowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu spełniającego 

wymagane normy), co w możliwie największym stopniu ograniczy nieuniknioną emisję ciepła, 

hałasu i spalin, mającą miejsce jedynie podczas realizacji prac sprzętem mechanicznym. 

Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla środowiska 

naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodnym i wodno-

melioracyjnym, nie stanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego pośrednio 

i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwiązania techniczne nie 

będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub substancji.  

 

Przewidywane pozytywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko: 

- dojdzie do zahamowania procesu lądowienia jeziora, które jest niekorzystne, ze względu na 

małą dostępność wody na tym obszarze, 

- przywrócona zostanie dawna powierzchnia jeziora, co przyczyni się do poprawy 

mikroklimatu, podwyższenia zwierciadła wody gruntowej – łatwiejszy dostęp do wody dla 

korzeni roślin,  
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- dojdzie do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu, co przełoży się na poprawę sytuacji 

społecznej w Gromadnie i Falmierowie, 

- przeprowadzenie inwestycji w proponowanej formie umożliwi podpiętrzenie jeziora bez 

wyrządzania szkód w zbiorowiskach i gatunkach chronionych, 

- podpiętrzenie wody w jeziorze nie będzie miało negatywnego wpływu na gatunki 

zamieszczone w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG). Wynika to z faktu, że 

obydwa gatunki (bocian biały, żuraw) nie gniazdują na omawianym obszarze. W okresie 

budowy będą one jedynie unikały miejsc, gdzie aktualnie prowadzone są działania 

inwestorskie i wpływ ten ustąpi po zakończeniu prac, 

- większa ilość wody w zbiorniku przyczyni się do zwiększenia liczby tarlisk dla ryb, 

 

- większa ilość wody w zbiorniku przyczyni się w perspektywie czasu do poprawy stanu 

troficznego jeziora (w tym do podstawowych wskaźników jakościowych takich jak np. 

BZT5), 

- w wyniku zwiększenia retencji nastąpi rozcieńczenie skumulowanych zanieczyszczeń w 

jeziorze, co spowoduje zwiększenie przeźroczystości wody pod warunkiem braku dalszego 

zanieczyszczenia jego wód. Piętrzenie wody przyczyni się do zwiększenia uwilgotnienia w 

strefie przybrzeżnej, co przyczyni się do dalszego rozwoju strefy szuwarowej. Roślinność  

ograniczy wówczas bezpośredni dopływ związków biogennych do jeziora 

- w wyniku podpiętrzenia jeziora przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego dojdzie do 

ochrony i odpowiedniego zasilania cennego przyrodniczo ekosystemu Bagna Wrotno, 

 

 

Przewidywane negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko: 

- pojawi się lokalne zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększenie emisji hałasu na etapie 

remontu, związanego z pracą sprzętu mechanicznego (zjawisko to będzie krótkotrwałe              

i bez znaczenia dla podstawowych procesów przyrodniczych), 

- dojdzie do przesunięcia zakresów poszczególnych grup ekologicznych roślin, a co za tym 

idzie – siedlisk, 

- początkowo, w wyniku zalania terenów, na których występują żyzne gleby bagienne, 

dojdzie do zwiększenia trofii w jeziorze, co zaowocować może kwitnieniem sinic, 

wydzielających toksyny do wody niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, 

- Wycinka drzew i zakrzaczeń zuboży możliwość gniazdowania przez ptaki, 

 

8. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji i energii  

 

- ścieki socjalno-bytowe: nie przewiduje się wytwarzania ścieków socjalno-bytowych, 

- ścieki technologiczne: nie będą wytwarzane, 

- rodzaj i przewidywane ilości oraz sposób postępowania z odpadami: nie przewiduje się 

konieczności magazynowania w sposób trwały odpadów na etapie realizacji 

przedsięwzięcia, a tym samym konieczności ich późniejszego zagospodarowania, 

- ilości i rodzaje maszyn do zainstalowania: nie przewiduje się instalowania na stałe 

maszyn ani urządzeń. Wszystkie maszyny transportowane będą po wcześniej 

wybudowanej drodze technologicznej, 



Podpiętrzenie Jeziora Falmierowskiego 
KARTA INFORMACYJNA 

BSiPBW „HYDROPROJEKT” Poznań Sp. z o.o.  23 

 

- spalanie paliw: na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi lokalna emisja  spalin w 

wyniku pracy maszyn budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się spalania 

paliw, 

- źródła i poziom hałasu: w trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się emisję 

hałasu pochodzącą od pracy sprzętu budowlanego na poziomie dopuszczalnym dla tego 

typu sprzętu. Po zakończeniu robót emisja hałasu nie będzie występowała. 

Realizacja prac budowlanych spowoduje krótkotrwałe i występujące wyłączenie w trakcie 

realizacji inwestycji wprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 

paliw płynnych, służących jako źródło energii dla sprzętu mechanicznego. Wystąpi również 

zwiększona emisja hałasu, która również będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny.                  

W celu minimalizacji wpływu hałasu i emisji spalin prace prowadzone będą wyłącznie w porze 

dziennej, a w trakcie przerw sprzęt będzie wyłączany. Wykorzystywany do robót budowlanych 

sprzęt mechaniczny będzie posiadał aktualny przegląd techniczny dopuszczający do użytku oraz 

spełniał wszystkie wymagane normy związane z emisją spalin oraz hałasu przewidziane dla tego 

typu maszyn. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nieprawidłowości w pracy sprzętu, będzie on natychmiastowo wyłączany z robót budowlanych. 

W przypadku sytuacji niekontrolowanych, związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych 

będą powzięte działania mające na celu zapobieżenie przedostaniu się tych substancji do wód 

jeziora, a gdy już do takiej sytuacji dojdzie, będą powzięte działania uniemożliwiające 

rozprzestrzenienie zanieczyszczeń w wodach jeziora i odpływie z niego. 

9. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko   

 Ze względu na znaczne oddalenie inwestycji od granic Państwa, jak również 

projektowany zakres, nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko.  

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na 

środowisko. 

Jezioro Falmierowskie oraz jego najbliższe otoczenie nie jest objęte żadną z form ochrony, 

które wymienione są w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( z późniejszymi zmianami) o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 213/2010, poz. 1397 z 

późniejszymi zmianami).  
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Zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. ( z późniejszymi zmianami) w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podpiętrzenie Jeziora 

Falmierowskiego kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 66d ww. Rozporządzenia. 

11.Czy zachodzi konieczność usuwania zieleni 

 Przewiduje się wycinkę 104 szt. drzew i 2030m
2
 zakrzaczeń, które  należy usunąć z 

terenu budowy zapory.  Wszystkie drzewa znajdują się na działce nr 28 obręb Falmierowo 

(działka Jeziora Falmierowskiego), której właścicielem jest Skarb Państwa. 

 

Nr na 

mapie 

Gatunek 
Pierśnice 

[cm] 

Obmiar 

zakrzaczeń 

Powierzchnia 

[m
2
] 

Pokrycie Uwagi Ilość 

drzew 

1 
Wb - 

krzak 
- 3x5 m 15 zwarte 

Krzak odroślowy 

- rozłożysty 

2 1 Wb 12 - - - 

Na skraju 

projektowanej 

zapory 

3 

12 Ol 16-25 - - - 
Rozmieszczenie 

równomierne 
26 Ol 26-35 - - - 

6 Ol 36-45 - - - 

Bez 

czarny - 

krzaki 

- - 1350 zwarte 
 

4 

28 Ol 16-25 - - - Wzdłuż linii 

brzegowej 

jeziora - do 

wodopoju dla 

bydła 

18 Ol 26-35 - - - 

12 Ol 36-40 - - - 

1 Tp 48 - - - 

Krzaki - - 665 średnie 

Wb – wierzba biała, Ol – olsza czarna, Tp – topola biała 

 

Drzewa należy wycinać w okresie od 16.07 do 14.03, co zapewni bezpieczeństwo dla ptakom 

lęgującym. 

 

12. Informacje dodatkowe  

W ramach inwestycji wykonawca/zarządca obiektu zobowiązany jest do: 

1. Rozpoczęcia piętrzenia po oddaniu do użytku kanalizacji sanitarnej w Gromadnie, 

2. Podczas piętrzenia wymagane jest zachowanie przepływu nienaruszalnego Qn=0,001 m
3
/s, 

3. W ramach rekompensaty za wycinkę drzew, należy zasadzić olszę czarną (Alnusglutinosae) 

pasem szerokości 5 m wzdłuż przyszłej linii brzegowej jeziora w liczbie odpowiadającej 

wycinanym drzewom. 

4. Na etapie realizacji wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia na placu budowy 

sorbenty służące neutralizacji hipotetycznych wycieków niebezpiecznych substancji do 

środowiska wodno – gruntowego, 

5. Wytwarzane na etapie realizacji odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych 

pojemnikach ulokowanym na zagęszczonym podłożu, chronionych przed warunkami 

atmosferycznymi i osobami postronnymi. 
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6. Odpady przed wywiezieniem muszą być składowane w sposób bezpieczny dla środowiska i 

posegregowane, 

7. Drzewa nieobjęte wycinką należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

8. Prace związane z wykonaniem brodu w rowie przeprowadzać należy od 1.09 do 28.02, 

sprawdzając, czy w  dnie wykopów nie ma zwierząt. Należy je przenieść do ich naturalnego 

siedliska, 

9. Należy zdjąć warstwę rodzajną ziemi przed rozpoczęciem prac, a następnie wykorzystać ją 

do rekultywacji terenu, 

10. Prace związane z wycinką drzew i zakrzaczeń, zabezpieczeniem drzew oraz wykonaniem 

brodu należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika 

11. Inwestor zobligowany jest od momentu rozpoczęcia piętrzenia do corocznego monitoringu 

jakości wód Jeziora Falmierowskiego w zakresie wskaźników takich jak: fosfor ogólny, 

fosforany, azot ogólny, azotany, azotyny, konduktywność, pH, BZT5, a także pomiary 

poziomu lustra wody. Wyniki pomiarów należy przekazywać Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz właściwemu organowi ochrony 

środowiska. 

12. W przypadku gdy wyniki badań wykażą pogorszenie jakości wody w jeziorze lub/i 

niekorzystne oddziaływanie inwestycji na Bagno Wrotno, Inwestor zobligowany jest do 

przeprowadzenia działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji. Informację o przebiegu 

takich prac należy zamieścić w corocznym raporcie z badań. 

 

13. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego 

użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa Ochrony Środowiska), 

spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 

środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. 

Planowana inwestycja została sklasyfikowana jako przedsięwzięcie celu publicznego. 

Zgodnie z Art. 135 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. 

U. z 2009r., Nr 215, poz. 1664) projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

Dla inwestycji wykonywany został operat wodnoprawny. Zbiornik i towarzyszące mu 

budowle zostały zaliczone do IV klasy budowli hydrotechnicznych. 
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