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Inslylut Meteorologii

i

Gospodarki

Wodnej

oddzialwe W|ocławiu
ul. Parkowa 30,
51-616 Wroclarv

odpolviadajqc na pis$o Znak w.DSPo-wRkZ-2i4Ą2!a'l17 w sprarr'ie ZakIeSu opracorr'ania
koncepcji zaopatrzenia tv wodę Wysokogórskiego obserwatofiUl-}i MeteorologicZnego na Sniezce,

kierunkórv roZwo.itl intiastruktury wodno.kanalizacyjnej aTaZ enelgetycZ1]o.teletechnicznej
Karkorroski Park Naroclorr1'. uprzejrlie infornuję. ze w nasZe'i ocenie opracorr,anie u'ilrno
urvzględniać..

a.
b'

Zaapatrzenie rv lr'odę następirjacy,ch obiektórr,: Górna stacja vrr,cię.*Ll lła Kopę. Donł Sl4ski,

W-vsokogorskie obserrvatoriunl Meteorologicznego na Sniezce (podniot.r, korrr.stajqce z
Liięcia zgoclnie z pozrvolenienl rvodno.prarvnynr)' ..Pocztoll tlia.. lla SZcZ\ cie SrlieŻki,
ociprolvaclzenie odpadórr. z następLriqc,vch obiektórt': Wysokogórskie obserrr atoritrtlr
Ir,leteorologicZl]ego tla Ślliezce, ..Pocztou,tria.' na szcz5.cie Snieżki *' rejon Rórvni pod

Sniezkę oraz 1ł II etapie sprolvadzenie ściekóu z Rórrrli pod SllieŹkq przez Kopę do

c.

Katpacza.
Zaopatrzęrlie obiektóri \! Spra\\'n4 siec energet1,czll4. telekorrlunikac|ną.
N i e lvnosim1,' tt rva g d o rr'ła snośc i ut.z4dzeń rvod n o-kanal i zacyj nych.

W zakr.esie tworzenia wa|iantów przedsięrvziecia rv pienvszej kolejności nalez1,, kierorrac się ochroną
zasobów przyroćltliczvc1r Parku rr, daIszej kole.jności rvymogami technologicznytni a 11a trzecln
lniejscLr rozrviązanielx Spla\\.rvłasności grLlntólł'. na który'ch posadorr'iolle będq trrzqdzenia dla
zaper,vnienia stałego dostępu dla ich prarvid}ori.ej eksploatacji.

przerviclyrvanej technologii należv przervidziec lozdrabnianie ściękórv iich przesył nisko
średniccx,l'.,,lni instalacjanri. Dla bezpieczerist\\'a tlz}'tkowallia instalacji \\al-to plzelr'idziec trlozęnie
rezerrvolv\'cli ilrstalac.|i z urvagi tla b' rr'y.sokie naklad1,zrviqzalie z *.ykoparni rv grttncie skaIist1'rl i
ocltrr.arzanta inliastrukttrrr rr Iejorlie SrlieŹki.
Z r-rrr,agi na prowadzenie pt.ac projekton:l'ch zrviązany,ch z zaopatrzenielrr oc1prorvadzellietn
ściekórv z obieklu Górrle.i stacji rr-vciqgu na Kopę inrvestor jest gotowY do zaprojektowatria i ułozenia
instalacji obe.jnLriącej potrzebę spl.olr.adzelria ściekóu z Kopy dla rr.iększe.| liczby obiektórv' Po
rvybudorvaniu takiej sieci kanalizac1,inej porr'stała b1, tloz1irrośc odprorvadzellia ściekólv

W

produkort,an1,ch

rr obiektach Donl Slqski i W5sokogórskię obsęl.lr'atoriunl Meteorologiczrre

na

Sniezce clo Karpacza. Umoziirvilo by to |ęZ),gllac.ie z bttdorr.l,kosztorrnej clczy-szczallli ściekórv na
rzecz insra1acji przesvłori,r',ch. stanolviąc.jedrlocz'eśnie op$.lnall1e i na.ikorzy,strlie.jsze środorr,iskorvo
lozrr'iqzanie dlatego rvnosilll.ab1'.jeden z rrariantóx.koncepcjiobe.jnlorvał

takie rozrr,iqZanrc. /// '//1
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