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1. Zleceniodawca opracowania. 
 
             Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Głuchołazy ul. 
Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. 
 
2. Cel i zakres opracowania. 
 
             Niniejsze opracowanie ma na celu określenie czy wykonanie przez 
wspólnotę mieszkaniową utwardzenia terenu części działki ewidencyjnej nr 
1596/3 obręb miasto Głuchołazy, doprowadziło do zmiany stanu wody na 
gruncie, na czym polega zmiana stanu wody na gruncie, czy powstałe zmiany w 
terenie wpływają szkodliwie na grunty sąsiednie – działkę ewid. nr 1595/1 i 
1595/2 obręb miasto Głuchołazy oraz czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu 
wód opadowych i roztopowych. 
               
3. Wykorzystane materiały. 
 
- ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz. U. Poz. 1566).  
- mapa ewidencyjna w skali 1 : 1000.  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500. 
- pomiary geodezyjne sporządzone przez uprawnionego geodetę. 
   
4. Opis stanu poprzedniego na terenie działki nr 1596/3 w szczególności 
ukształtowania terenu i kierunków spadku terenu. 
 
              Przedmiotowy teren – podwórko przy budynku nr 17 zlokalizowanym 
przy Aleji Jana Pawła II w Głuchołazach, położone jest pomiędzy działkami 
ewidencyjnymi 1595/1 i 1595/2 od strony północnej i 1596/1 i 1596/4 od strony 
południowej. Ukształtowanie terenu to płaska powierzchnia bez wyraźnego 
nachylenia terenu z delikatnym kierunkiem spływu południowo – wschodnim w 
stronę działki ewidencyjnej nr 1594. Wody opadowe nie były wcześniej nigdzie 
odprowadzane, zalegały na powierzchni działki powodując powstawanie kałuż i 
rozmiękanie gruntu co uniemożliwiało parkowanie pojazdów mieszkańców 
budynku nr 17 oraz utrudniało utrzymanie w czystości posesji oraz budynku nr 
17 przy Aleji Jana Pawła II .       
             Teren działki przed wykonaniem utwardzenia był niższy o ok. 10-20 
cm, nawierzchnia była częściowo utwardzona tłuczniem kamiennym a 
częściowo nieutwardzona z pokrywa roślinną. Powierzchnia terenu 
utwardzonego to ok. 300 m2.  
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5. Opis stanu istniejącego na terenie działki nr 1596/3 w szczególności 
ukształtowania i kierunków spadku terenu.  
                
                 Obecnie teren działki nr 1596/3 w części o powierzchni ok. 300 m2 
został utwardzony kostką betonową typu POLBRUK na podbudowie z tłucznia 
kamiennego oraz wyniesiony nad istniejący teren o 10–20 cm. Ukształtowanie 
terenu po wykonaniu nawierzchni utwardzonej nie uległo zmianie, spadek 
podłużny na części utwardzenia (pomiędzy budynkami nr 15 i 17) jest 
skierowany w kierunku jezdni asfaltowej Aleji Jana Pawła II, natomiast 
utwardzony teren podwórka za budynkiem nr 17 nie posiada wyraźnego 
kierunku spływu ze znikomym ukierunkowaniem spływu w stronę 
nieutwardzonej części działki nr 1596/3. Wody opadowe po wykonaniu 
utwardzenia nawierzchni przechwytywane są przez odwodnienie liniowe, 
studnię odwodnieniową i odprowadzane do niezaiwentaryzowanej kanalizacji 
deszczowej. Rynny spustowe z budynku nr 17 od strony wykonanego 
utwardzenia zostały włączone do kanalizacji sanitarnej. 
  
6. Czy i kiedy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie na dz. ewid. nr 
1596/3 obręb Miasto Głuchołazy. 
 
           W świetle dostępnych danych porównawczych stanu poprzedniego (na 
podstawie  mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego 
w Nysie) i stanu istniejącego (na podstawie pomiarów geodezyjnych geodety 
uprawnionego) stwierdzam, iż w wyniku wykonanego utwardzenia części 
działki nr 1596/3 nie nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie zgodnie z art. 234 
ustawy Prawo Wodne ze szkodą dla gruntów sąsiednich (działki ewid. nr 1595/1 
i 1595/2), ponieważ : 
- nie zmieniono kierunku odpływu wód opadowych i roztopowych, 
- nie zmieniono natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych, 
ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 
 
 Uzasadnienie. 
 
              Wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową utwardzenie części 
działki nr 1596/3, polegająca na zmianie nawierzchni części działki nr 1596/3 z 
tłuczniowej i gruntowej na kostkę betonową oraz zmianie rzędnych nawierzchni 
przedmiotowego terenu (podniesienie terenu), nie spowodowała zmiany 
kierunku odpływu wód opadowych i roztopowych – kierunek odpływu wód 
pozostał niewyraźny z nieznacznym spadkiem w stronę nieutwardzonej części 
działki nr 1596/3. Zmiana nawierzchni terenu zmienia współczynnik spływu 
powierzchniowego ale jednocześnie wykonano odwodnienie utwardzonego 
terenu co niweluje potencjalne oddziaływanie na tereny sąsiednie. Wyniesienie 
utwardzonej nawierzchni nie narusza kierunków odpływu wód opadowych na 
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gruntach sąsiednich, gdyż kierunek spływu wód na działce sąsiedniej tj. dz. nr 
1595/2 jest w kierunku środka działki (kierunki spływu zaznaczono na mapie 
sytuacyjno – wysokościowej). Kierunek odpływu wód opadowych i 
roztopowych na działce ewid. nr 1596/3 wskazuje jednoznacznie na brak 
oddziaływania na grunty sąsiednie w szczególności na dz. ewid. nr 1595/1 i 
1595/2. Zgłaszane problemy z podmakania działki nr 1595/2 wynikają z 
ukształtowania terenu działki – spadek terenu w kierunku środka działki tworząc 
bezodpływową nieckę w której zbierają się i stagnują wody opadowe i 
roztopowe oraz brakiem odwodnienia dachów komórek przyległych do 
przedmiotowego terenu działki nr 1595/2 z których woda odprowadzana jest 
powierzchniowo na teren działki nr 1595/2 i 1595/1.  
 
Zalecenia. 
 
             Zaleca się wykonanie odwodnienia terenu działki ewidencyjnej nr 
1595/2 ze spadkiem drenażu w kierunku istniejącej studni odwodnieniowej 
zaznaczonej na mapie sytuacyjno – wysokościowej, co pozwoli na szybsze 
odprowadzanie zbierających i stagnujących na środku działki wód opadowych i 
roztopowych zapobiegając powstawaniu kałuż i rozmiękania terenu.  
              Ponadto bezwzględnie należy przechwycić odprowadzane z dachów 
komórek zlokalizowanych na działce nr 1595/2 wody opadowe i odprowadzić 
szczelną kanalizacja deszczową do odbiornika (kanalizacji deszczowej lub 
studni chłonnej). Należy również przechwycić za pomocą szczelnej kanalizacji 
deszczowej, spusty rynnowe odprowadzające wodę z dachu budynku nr 15 co 
uniemożliwi podtapianie i zawilgocenie piwnic oraz fundamentu budynku nr 15.    
 
7. Załączniki graficzne. 
 
1.Dokumentacja fotograficzna. 
2. Szkic poglądowy  
3. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 1 000 
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 z zasobów geodezyjnych. 
5. Mapa sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1 : 500 z kierunkami spływu wód. 
6. Dokumentacja geodezyjna. 
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Dokumentacja fotograficzna. 
 

 
Wykonane utwardzenie działki nr 1596/3 pomiędzy budynkami nr 15 i 17. 

 

 
Wykonane utwardzenie działki nr 1596/3 – podwórko budynku nr 17. 
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Wykonane utwardzenie działki nr 1596/3 – podwórko budynku nr 17. 

 
 

 
Odwodnienie liniowe wykonane na utwardzonej nawierzchni działki nr 1596/3.  
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Studnia odwodnieniowa na działce nr 1595/2. 

 
 
 
 
 

 
Odprowadzanie wód opadowych z komórek położonych na działce nr 1595/2 – 

brak spustów rynnowych i kanalizacji deszczowej. 
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Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku nr 15 – brak kanalizacji 

deszczowej. 


