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I Projekt zagospodarowania terenu
1 Część ogólna
1.1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest „Projekt budowlany z elementami operatu

wodnoprawnego na konserwację istniejącego rowu odwadniającego i wykonanie nowych
urządzeń wodnych związanych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych
napływających na teren istniejącego osiedla mieszkaniowego przy ul. A. Mickiewicza i F.
Chopina”.
Przedmiotowy rów przepływający w sąsiedztwie ulicy Św. Anny w Kowarach, w
powiecie jeleniogórskim, w województwie dolnośląskim nie znajduje się w ewidencji
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Inspektorat w
Lwówku Śląskim. Na mapach topograficznych nie zaznaczono trasy rowu jak również nie
ustalono lokalnej nazwy rowu. W związku z tym na potrzeby niniejszego opracowania
przedmiotowy rów opisano jako O-1.

1.2

Podstawa opracowania
Projekt Budowlany opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem

Miejskim w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary a EM-PROJEKT Firmą Handlowo
- Usługową, ul. Poznańska 2/2, 58–540 Karpacz.

1.3

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest określenie podstaw formalno – prawnych, niezbędnych do

wystąpienia z wnioskiem przez Inwestora obiektu do Starosty Jeleniogórskiego o:
 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i
szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych napływających na teren osiedla,
 pozwolenia na budowę na wykonanie zaprojektowanych urządzeń wodnych,
które zapewnią właściwe odprowadzenie wód napływających na teren osiedla.
Opracowanie oprócz wymogów jakie musi spełniać projekt budowlany (art. 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Zarządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
spełnia również wymogi art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015r. poz. 2295) dotyczącego wymagań jakie powinien spełniać operat wodnoprawny.
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Materiały wykorzystane do opracowania

1.4

W opracowaniu wykorzystano:
1.

Mapę orientacyjną w skali 1:10 000,

2.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500,

3.

Mapa ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów,

4.

Wyniki rozpoznań terenowych i wizji lokalnych,

5.

Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
późn. zm.)

6.

Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn.
zm.),

7.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1133),

8.

1.5

Literatura fachowa, normy i poradniki.

Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję
W ramach planowanej inwestycji związanej z remontem i przebudową odcinka rowu

O-1 w sąsiedztwie ulicy Św. Anny w Kowarach zostanie wykonana:
a. przebudowa istniejącego wylotu  200mm do potoku Jedlica (działka 103/2)
w km 11+250 na wylot  500mm umożliwiająca odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych, o parametrach:


wylot wykonany w istniejącym murze oporowym o średnicy
 500mm w miejscu istniejącego wylotu  200mm,



rzędna wylotu 478,43m npm,



rzędna dna potoku Jedlica 475,90m npm.

b. przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej  200mm do średnicy  500mm
umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (działka
201/1, 201/2, 203/1 i 380/4), o parametrach:


rura PVC DN 500 PN6




długość odcinka L=40,50m,
spadek podłużny I=3,3%,



studnie rewizyjne DN 1000 – 2szt.

c. nowa

kanalizacja

umożliwiająca

odprowadzenie

wód

opadowych

i

roztopowych (działka 380/4, 377/1, 377/2, 377/3 i 374/14), o parametrach:


rura PVC DN 500 PN6



długość odcinka L=53,0m,
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spadek podłużny I=4,0%,



studnie rewizyjne DN 1000 – 4szt.

d. budowa nowego odcinka rowu odwadniającego O-1 (działka 374/15, 374/16,
374/17, 374/20, 374/23 i 374/24) zbierający wodę opadową i roztopową, o
parametrach:


szerokość w dnie b=0,6m,



średnia głębokość rowu h=0,75m,



długość rowu ca L= 178,5 mb,



nachylenie skarp 1:n = 1:1,



projektowany spadek
 2,0% na długości 57,0mb,
 1,5% na długości 48,0 mb,
 4,0% na długości 73,5 mb,

 skarpy i dno wyprofilowane do projektowanej niwelety oraz
nachylenia i obsiane mieszanką traw,
 ściana wlotowa przed studnią SO6 h=0,9m w hm 0+93,5 wykonana
z betonu hydrotechnicznego C16/20 wraz z okładziną kamienną,
posadowiona na fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,0m,
 skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej wlotu ubezpieczone płytami
betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie,
 hm 0+93,5 ÷ 2+72 rowu O-1.
e. konserwacja istniejącego odcinka rowu (działka 374/24, 374/28, 374/29,
168/3 i 360) zbierającego wodę opadową i roztopową, o parametrach:
 szerokość w dnie b=0,60m,
 średnia głębokość rowu h=0,75m,
 długość rowu L=96,0mb,
 nachylenie skarp 1:n = 1:1,
 projektowany spadek 6,0%,
 skarpy i dno wyprofilowane do projektowanej niwelety oraz
nachylenia i obsiane mieszanką traw,
 hm 2+72 ÷ 3+68 rowu O-1.
f. przebudowa

istniejącego

przepustu

pod

drogą

gruntową

w

hm

3+57,0÷3+66,0 rowu O-1 o parametrach:
 rura PE  600 długości 9,0mb,
 rzędna dna rowu na wlocie do przepustu 493,54m npm,
 rzędna dna rowu na wylocie z przepustu 493,00m npm,
–2016–
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 projektowany spadek 6,0%,
 ściany

czołowe

przepustu

h=1,25m

wykonane

z

betonu

hydrotechnicznego BH 20 wraz z okładziną kamienną, posadowione
na fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,0m,
 skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej i poniżej przepustu
ubezpieczone płytami betonowymi typu PA-II ułożonymi na
geowłókninie,
 hm 3+57 ÷ 3+66 rowu O-1.
g. likwidacja istniejącego odcinka rowu przebiegającego przez działkę 374/14,
374/18, 374/19, 374/22, 374/20 i 374/23 o długości łącznej 109,5mb
poprzez zasypanie i wykonanie drenażu typu „francuskiego” o wym.
0,4x0,6m po trasie likwidowanego odcinka rowu.

1.6

Uzgodnienia
Na etapie opracowania dokumentacji dokonano uzgodnienia odprowadzenia wód do

potoku Jedlica w km 11+250 oraz trasę projektowanych urządzeń. Kserokopie uzgodnień
zamieszczono w projekcie.

2 Dane ogólne
2.1

Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wnioskodawcą o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Kowary,
ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary

2.2

Informacje ogólne dotyczące położenia obiektu
Przedmiotowy rów przebiega w sąsiedztwie ulicy Św. Anny w Kowarach. Rów na

omawianym odcinku nie posiada wydzielonej działki a więc przypisany jest do gruntów
przez które obecnie przebiega tj. działki nr 360, 168/1, 374/29, 374/28, 374/24, 374/23,
374/22, 374/20, 374/19, 374/18, 374/14 i 374/12. Od działki nr 379 przedmiotowy rów
został skanalizowany poprzez zarurowanie średnicą  300mm. Wody odprowadzane
rowem trafiają od działki 379 do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ciągu
ul. F. Chopina a następnie odprowadzane są do potoku Jedlica na wysokości ul. S.
Batorego.
Po

wykonanej

przebudowie

rowu

zebrane

wody

opadowe

i

roztopowe,

odprowadzane będą do potoku Jedlica (działka 103/2) w km 11+250 poprzez następujące
działki 360, 168/1, 374/29, 374/28, 374/24, 374/23, 374/20, 374/17, 374/16, 374/15,
374/14, 377/3, 377/2, 377/1, 380/4, 203/1, 201/2 i 201/1.
–2016–
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Powyższe działki zlokalizowane są w południowo wschodniej części istniejącego
osiedla przy ul. A. Mickiewicza i F. Chopina. Obecnie na terenie tym znajdują się śladowe
odcinki rowu o głębokości około 0,2m.
Administracyjnie obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się na terenie miasta
Kowary, w powiecie jeleniogórskim, w województwie dolnośląskim.
Współrzędne geograficzne położenia projektowanych obiektów:
Tab. 1. Współrzędne geograficzne położenia projektowanych obiektu

Wylot do potoku Jedlica w km 11+250

N50°47’21,13”

E15°50’42,74”

Początek przebudowy istniejącej kanalizacji

N50°47’21,13”

E15°50’42,74”

Koniec przebudowy istniejącej kanalizacji

N50°47’19,74”

E15°50’43,53”

Początek nowego odcinka kanalizacji

N50°47’19,74”

E15°50’43,53”

Koniec nowego odcinka kanalizacji

N50°47’18,34”

E15°50’43,90”

Początek nowego odcinka rowu O-1

N50°47’18,34”

E15°50’43,90”

Koniec nowego odcinka rowu O-1

N50°47’13,31”

E15°50’43,01”

Początek remontu istniejącego rowu O-1

N50°47’13,31”

E15°50’43,01”

Koniec remontu istniejącego rowu O-1

N50°47’10,67”

E15°50’41,65”

Początek przepustu

N50°47’10,67”

E15°50’41,65”

Koniec przepustu

N50°47’10,51”

E15°50’41,46”

Początek likwidacji istniejącego rowu i wykonania drenażu
(działka 374/14)

N50°47’16,96”

E15°50’41,59”

Koniec likwidacji istniejącego rowu i wykonania drenażu
(działka 374/23)

N50°47’14,08”

E15°50’43,02”

2.3

Istniejący stan zagospodarowania terenu
Początek rowu zlokalizowany jest u podnóża starego nasypu kolejowego relacji

Kamienna Góra – Kowary i odwadnia tereny zielone w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Rów nie posiada właściwego przekroju regulacyjnego, widoczne są jedynie niewielkie
zagłębienia, którymi prowadzona jest woda.
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Ilustracja 1.

Widok na istniejący przepust w ciągu drogi gruntowej, działka nr 168/1.

Poniżej rów przecina istniejącą drogę gruntową. Przepust o przekroju prostokątnym
przykryty został płytami z bloków granitowych. Stan techniczny przepustu jest zły,
widoczne są spękania i liczne zapadliska płyt, które ograniczają swobodny przepływ wód
pod drogą. Istniejący przepust wymaga przebudowy.

Ilustracja 2.

Widok na rów poniżej istniejącego przepustu na wysokości działek nr 374/29 i 374/28.

Poniżej przepustu rów przebiega w niewielkim obniżeniu terenu odwadniając grunty
zielone. Na tym odcinku widoczny jest przekrój rowu, lecz brak bieżącej konserwacji
doprowadził

do

powstania

licznych

przeprowadzenia bieżących prac

przetamowań

i

wypłyceń.

konserwacyjno utrzymaniowych

Rów

wymaga

i przywrócenia

właściwego przekroju regulacyjnego.
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Ilustracja 3.

Widok na rów na wysokości działki nr 374/23.

W środkowej części na wysokości działki 374/23 przedmiotowy rów utracił
całkowicie przekrój regulacyjny i nie pełni swojej funkcji. Przyległy teren w wyniku braku
odwodnienia jest grząski i podmokły. Rów wymaga odtworzenia wraz z przywróceniem
właściwego przekroju regulacyjnego.

Ilustracja 4.

Widok na istniejące zagłębienie, pozostałość po stawie na działce nr 374/12.

W dolnej części na terenie działki 374/12 widoczne jest zagłębienie stanowiące
pozostałość po niewielkim stawie. Staw ten mógł pełnić funkcję rekreacyjną dla pobliskich
domów lub pełnić funkcję stawu wyrównawczego tuż przed odcinkiem skanalizowanym.
Około 6,0mb poniżej istniejącego stawu rów został skanalizowany poprzez zarurowanie
średnicą  300mm. Dalszy przebieg rowu stanowi kanalizacja deszczowa w ciągu ul.
Fryderyka Chopina.
Istniejąca

średnica

kanalizacji

deszczowej

niewystarczająca do swobodnego odprowadzenia

w

ciągu

ul.

F.

Chopina

jest

wód napływających na teren

istniejącego osiedla. Ponadto planowane zagospodarowanie terenu może zwiększy ilość
–2016–

11

wód odprowadzanych istniejącą kanalizacją. W związku z tym, w celu wyeliminowania
istniejącego zagrożenia zalewania osiedla mieszkaniowego wodami opadowymi i
roztopowymi, zaprojektowano przebudowę istniejącego rowu powyżej osiedla, poprzez
wykonanie nowej trasy i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do
potoku Jedlica w km 11+250.

2.4

Nazwa właściciela bezpośrednio odpowiedzialnego za utrzymanie
urządzeń wodnych
Właścicielem, użytkownikiem odpowiedzialnym za prawidłowe utrzymanie urządzeń

wodnych i korzystanie z wód jest Gmina Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary.

2.5

Stan prawny gruntów.
Z mapy ewidencji gruntów oraz wykazu właścicieli i władających przedmiotowa

inwestycja realizowana będzie na niżej wskazanych działkach:
Tab. 2. Lokalizacja urządzeń wodnych i wykaz właścicieli terenu

Obiekt
Wylot do potoku Jedlica
w km 11+250

Przebudowa istniejącej
sieci kanalizacyjnej

Nowy odcinek kanalizacji

Nowy odcinek rowu O-1
Remont istniejącego
odcinka rowu O-1

Nr działki, AM, obręb

Właściciel

103/2 AM 4 obr. 0003 Kowary

Skarb Państwa
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

201/1 AM 4 obr. 0003 Kowary
201/2, 203/1 i 380/4 AM 6 obr.
0003 Kowary
380/4, 377/3 i 374/14 AM 6
obr. 0003 Kowary

Gmina Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary

377/1 i 377/2 AM 6 obr. 0003
Kowary

Zofia Ewa Koczewska
ul. Kalinowa 12
58-530 Kowary

374/15, 374/16, 374/17,
374/20, 374/23 i 374/24 AM 6
obr. 0003 Kowary
374/24, 374/28, 374/29 i
168/3 AM 6 obr. 0003 Kowary

Gmina Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary

168/3 AM 6 obr. 0003 Kowary
Przebudowa istniejącego
przepustu
360 AM 6 obr. 0003 Kowary

Likwidacja istniejącego
odcinka i wykonanie
drenażu

374/14, 374/18, 374/19,
374/22, 374/20 i 374/23 AM 6
obr. 0003 Kowary

Anna Rączko
ul. Kowalska 30
58-530 Kowary
Małgorzata i Tomasz Celmer
ul. Górska 4
58-533 Mysłakowice
Gmina Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary

–2016–

12

2.6

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód
Projektowane urządzenia wodne oraz prace remontowe istniejącego rowu

ograniczać się będą do działek, na których zlokalizowana będzie ta instalacja tj. działek
zgodnie z zestawieniem w tabeli nr 2. Natomiast zasięg oddziaływania będzie obejmował
również działki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prawego brzegu rowu O-1 tj.
nr 376, 375, 372 i 373. Właściciele powyższych działek wykazani zostali w tabeli nr 3.

2.7

Władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się następujące

działki:
Tab. 3. Wykaz właścicieli w zasięgu zamierzonego korzystania z wód

Lp.

Nr działki, AM, obręb

Właściciel
Skarb Państwa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

1

103/2 AM 4 obr. 0003 Kowary

2

201/1 AM 4 obr. 0003 Kowary
201/2, 203/1, 380/4, 377/3,
374/14, 374/15, 374/16, 374/17,
374/18, 374/19, 374/20, 374/22
374/23, 374/24, 374/28, 374/29 i
168/3 AM 6 obr. 0003 Kowary

Gmina Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary

3

377/1 i 377/2 AM 6 obr. 0003
Kowary

Zofia Ewa Koczewska
ul. Kalinowa 12
58-530 Kowary

4

360, 373 AM 6 obr. 0003
Kowary

Anna Rączko
ul. Kowalska 30
58-530 Kowary
Małgorzata i Tomasz Celmer
ul. Górska 4
58-533 Mysłakowice

5

376 AM 6 obr. 0003 Kowary

Małgorzata i Jan Walczak
ul. Kowalska 16
58-530 Kowary

6

375 AM 6 obr. 0003 Kowary

Helena i Ryszard Antosik
ul. Kowalska 16A
58-530 Kowary

7

372 AM 6 obr. 0003 Kowary

Anna i Henryk Pawełkowicz
ul. Kowalska 18
58-530 Kowary
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2.8

Właściciele istniejących urządzeń wodnych znajdujących się w zasięgu
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie ma zlokalizowanych

urządzeń wodnych będących w użytkowaniu obcych właścicieli.

2.9

Rodzaj urządzeń pomiarowych.
Nie dotyczy

2.10 Znaki żeglowne
Nie dotyczy.

2.11 Projektowane

zmiany

zagospodarowania

terenu

w

związku

z

przewidywaną realizacją inwestycji
W

ramach

planowanych

prac

wykonany

zostanie

nowy

odcinek

rowu

odwadniającego, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
napływających na teren osiedla do potoku Jedlica. Istniejący rów w wyniku braku
przeprowadzania bieżących prac konserwacyjno – utrzymaniowych, utracił swoje
właściwe parametry i nie spełnia swojej pierwotnej funkcji. Ponadto od działki 379 został
skanalizowany do średnicy 300mm i pełni rolę kanalizacji deszczowej.
Inwestor w związku z planowaną rozbudową osiedla podjął decyzje o wykonaniu
nowego odcinka rowu i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do
potoku Jedlica wykorzystując istniejący wylot oraz kanalizację deszczową. W ramach
planowanych robót zostanie przeprowadzona:
 przebudowa istniejącego wylotu  200mm do potoku Jedlica w km 11+250 na
wylot  500mm umożliwiając odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
(działka 103/2),
 przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej  200mm do średnicy  500mm
umożliwiając odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (działka 201/1,
201/2, 203/1 i 380/4),
 budowa nowej kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych (działka 380/4, 377/1, 377/2, 377/3 i 374/14),
 budowa nowego odcinka rowu odwadniającego O-1 (działka 374/15, 374/16,
374/17, 374/20, 374/23 i 374/24) zbierający wodę opadową i roztopową,
 konserwacja istniejącego odcinka rowu (działka 374/24, 374/28, 374/29, 168/3 i
360) zbierającego wodę opadową i roztopową,
 przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gruntową w hm 3+57,0÷3+66,0
rowu O-1,
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 likwidacja istniejącego odcinka rowu przebiegającego przez działkę 374/14,
374/18, 374/19, 374/22, 374/20 i 374/23 poprzez zasypanie i wykonanie drenażu
typu „francuskiego” po trasie likwidowanego odcinka rowu.
Wykonanie powyższych prac nie będzie miało negatywnego wpływu na istniejące
zagospodarowanie

terenu.

W

wyniku

właściwego

odwodnienia

terenu

poprzez

odprowadzenie napływających wód do potoku Jedlica poprawią się warunki korzystania z
działek w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego i odtwarzanego rowu.

2.12 Przeznaczenie

terenu

inwestycji

wg

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Kowary.

2.13 Wpływ inwestycji na środowisko.
Projektowany zakres prac nie jest inwestycją znacząco oddziaływującą na
środowisko. Projektowana inwestycja może negatywnie oddziaływać na środowisko
jedynie w okresie budowy na wody podziemne i powierzchniowe tj. na ich poziom, stan
zanieczyszczeń.
Na etapie realizacji inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych wystąpią
zanieczyszczenia powietrza w formach:


nadmiernego zapylenia z powodu wykonywania prac ziemnych i transportu na
budowie, co może przyjąć znaczący charakter w okresach ubogich w opady.
Zapylenie będzie również wywoływane w wyniku emisji gazów i pyłów z silników
środków transportu,



emisji gazów szczególnie tlenków węgla i tlenków azotu oraz węglowodorów z
silników środków transportu i maszyn budowlanych.
Ponadto w okresie prowadzenia prac budowlanych w wyniku stosowania maszyn

budowanych i sprzętu transportowego mogą się pogorszyć warunki akustyczne przez
znaczne zwiększenie emisji hałasu. Wykonanie prac nie wpłynie szkodliwie na szatę
roślinną.
Prawidłowa organizacja prowadzonych robót budowlanych może w znacznym
stopniu ograniczyć uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Wszelkie ujemne
czynniki występujące w trakcie prowadzonych prac będą miały charakter tymczasowy i ich
efekt ujemny ustanie po zakończeniu prac.
Odprowadzane wody opadowe i roztopowe do potoku Jedlica spełniać będą wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie
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warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków
inwestycji.

Projektowana

inwestycja

nie

zmieni

również

funkcji

i

sposobu

zagospodarowania terenu.
Przewiduje się czasowe zajęcia terenów przyległych do inwestycji, niezbędnych do
ruchu maszyn, sprzętu i składowania materiałów

2.14 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury
Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować powstawania zanieczyszczeń
stałych, ciekłych, ani gazowych. Nie będzie wprowadzać zanieczyszczeń do gruntu, wód
gruntowych i powierzchniowych, ani do atmosfery. Nie będzie też generować hałasu.
Część przedmiotowego terenu znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków a
w pobliżu są zlokalizowane dobra kultury – kaplica św. Anny i działka 366, Przedmiotowa
inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na istniejące dobra kultury .

2.15 Informacja o formach ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 132 ust.2 pkt. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r., poz. 2295) w operacie wodnoprawnym należy podać informację
o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Powyższy wymóg został wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarami wymienionymi w/w ustawie i
nie będzie miała na nie absolutnie żadnego wpływu.

2.16 Dane o wpisie do rejestru zabytków
Część terenu objętego niniejszym opracowaniem usytuowany jest w granicach
strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Kowar i podlega ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3 Ustalenia wynikające z planów i programów
3.1

Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,

zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 22.02.2011 r., a ogłoszonego w dniu
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27.05.2011 r. (M.P. 2011, nr 40, poz. 451) obszar przedmiotowej inwestycji położony jest
w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) – Jedlica od źródła do Maliny o kodzie PLRW60003161888,
która stanowi część scalonej części wód Łomnica od źródła do Bobru (SO0604). Zgodnie
z zapisami PGW, JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie i
zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i
dobry stan chemiczny. Typ JCWP – potok sudecki.
Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne w ramach aktualizacji sześcioletniej
planów gospodarowania wodami oraz termin zakończenia prac nad aktualizacją
dokumentu czyli grudzień 2015roku. W chwili obecnej trwa zatwierdzanie planów.

3.2

Warunki korzystania z wód regionu wodnego
Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni

(odpowiednio art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne) są dokumentami określającymi:


szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, które wynikają z przyjętych
celów środowiskowych,



priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,



ograniczenia

w korzystaniu

z

wód

niezbędne

dla

osiągnięcia

celów

środowiskowych, w szczególności w zakresie poboru wód powierzchniowych
lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi
lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Warunki korzystania z wód zlewni zostaną sporządzone dla obszarów, gdzie w
wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne będzie
określenie bardziej szczegółowych zasad ochrony ilości i jakości zasobów wodnych dla
osiągnięcia dobrego stanu wód. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz wód
zlewni ustala w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, kierując się ustaleniami planu gospodarowania wodami.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego są obecnie w trakcie opracowywania
przez specjalnie powołany do tego celu Zespół roboczy do ustalenia warunków
korzystania z wód regionów wodnych Środkowej Odry, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy,
Metuje składający się z pracowników Pionu Zasobów Wodnych RZGW we Wrocławiu.
Przewidywany termin zakończenia prac to pierwsze półrocze 2016roku.

3.3

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym

dokumentem

planistycznym

wymaganym

Dyrektywą

2007/60/WE

Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Zgodnie z Dyrektywą Powodziową Państwa członkowskie UE zostały zobligowane
do sporządzenia:
1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011r,
2. Map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013r,
3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015r.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego będą stanowić podstawę do opracowania planu zarządzania
ryzykiem powodziowym (PZRP). Plan zarządzania ryzykiem powodziowym powinien
zawierać katalog działań, zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem
powodziowym. Plan będzie obejmował wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem
powodziowym, kładąc nacisk na działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze,
na

rzecz

zrównoważonego

zagospodarowania

przestrzennego,

retencji

wód,

kontrolowanych zalewów łącznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania
powodzi. Uwzględniać będzie cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni,
regionu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w
tym w obszarach międzynarodowych.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają przeglądowi co 6 lat oraz
w razie potrzeby aktualizacji. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym
dotyczy elementów, o których mowa w art. 88g ust. 2 ustawy Prawo wodne, i obejmuje
w szczególności:


wszelkie zmiany lub uaktualnienia, dotyczące tych planów wraz z podsumowaniem
przeglądów

wstępnej

oceny

ryzyka

powodziowego,

map

zagrożenia

powodziowego i map ryzyka powodziowego;


ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym;



opis

i

wyjaśnienie

przyczyn

niezrealizowania

zaplanowanych

działań,

zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;


opis działań podjętych a niezaplanowanych w tych planach.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały wykonane i w chwili obecnej trwa

ich zatwierdzanie i przyjęcie do realizacji.

3.4

Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Konieczność opracowania dokumentu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”

wnoszą zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. zm.).
Plany przeciwdziałania skutkom suszy, zawierają:
1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
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2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji,
4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Program działań zawiera działania odnoszące się zarówno do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenie w wodę sektora gospodarki (w tym:
rolnictwo,

przemysł,

żegluga)

oraz

zaspokojenie

potrzeb

wodnych

środowiska

naturalnego. W Programie uwzględnia się zarówno działania prewencyjne, ograniczające
szkody wynikłe z wystąpienia suszy, jak i działania dotyczące dynamicznego bilansowania
zasobów. Działania te zostały rozróżnione na działania podstawowe oraz uzupełniające w
zależności od: realności wykonania, zapewnionego źródła finansowania, skuteczności
działania oraz wpływu na zjawisko suszy (czy wpływa w sposób bezpośredni czy
pośredni). Odnoszą się one zarówno do suszy rolniczej, hydrologicznej, jak i
hydrogeologicznej.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy są w trakcie opracowywania a przewidywany
termin ich zatwierdzenia miał być w grudniu 2015roku. Obecnie w dalszym ciągu trwają
prace nad planami.

3.5

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów

dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w
negocjacjach
i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach
przedakcesyjnych

wynegocjowane

zostały

dostosowawcze

okresy

przejściowe

na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby
zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz
uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych,
utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Zatwierdzony
on

został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz

aglomeracji o RLM = 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz
budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w
tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.
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Program

oczyszczania

ścieków

komunalnych

nie

dotyczy

analizowanego

projektowanych

urządzeń

przypadku.

4 Charakterystyka

techniczna

wodnych
W celu właściwego odprowadzenia wód napływających na teren osiedla przy ul. A.
Mickiewicza i F. Chopina projektuje się wykonanie rowu odwodnieniowego nazwanego dla
potrzeb opracowania O-1, przebudowy przepustu, kanalizacji i wylotu do potoku Jedlica.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do potoku Jedlica w km 11+250
począwszy od wylotu za pomocą istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
rowu otwartego.

4.1

Projektowany wylot do potoku Jedlica w km 11+250
W km 11+250 potoku Jedlica zaprojektowano przebudowę istniejącego wylot 

200mm na wylot  500mm, umożliwiając odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
napływających na teren osiedla. Wylot wykonany zostanie w istniejącym murze oporowym
poprzez wykucie otworu o wym. 0,7x0,7m, co umożliwi demontaż starej rury i
wprowadzenie rury PVC średnicy 500mm. Po zamontowani rury pozostała wnęka od
strony odwodnej zostanie zabudowana okładziną kamienną.
Podstawowe parametry wylotu (działka 103/2):
 wylot

wykonany

w

istniejącym

murze

oporowym

o

średnicy

 500mm w miejscu istniejącego wylotu  200mm,
 rzędna wylotu 478,43m npm,
 rzędna dna potoku Jedlica 475,90m npm.
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części graficznej.

4.2

Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
W celu umożliwienia odprowadzenia wód napływających na teren osiedla istniejącą

kanalizacją deszczową  200mm, należy ją przebudować do parametrów zapewniających
swobodny przepływ. Na podstawie przeprowadzony obliczeń ustalono minimalną średnicę
odcinka kanalizacji. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej  200mm na długości ca
40,5m polegać będzie na wymianie i zwiększenie średnicy do  500mm, co umożliwi
odprowadzenie napływających wód. Na odcinku przebudowywanym zaprojektowano
również dwie studnie rewizyjne DN 1000.
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Podstawowe parametry techniczne przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej
umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (działka 201/1, 201/2,
203/1 i 380/4):
 rura PVC DN 500 PN6
 długość odcinka L=40,50m,
 spadek podłużny I=3,3%,
 studnie rewizyjne DN 1000 – 2szt.

4.3

Nowy odcinek kanalizacji
Z uwagi na istniejące warunki terenowe na działkach 380/4, 377/1, 377/2, 377/3 i

374/14, przewidziano wykonanie odcinka nowej kanalizacji średnicy  500mm.
Projektowana kanalizacja zostanie połączona z przebudowywanym odcinkiem kanalizacji
studnią SO2. Ponadto na trasie odcinka kanalizacji zaprojektowano również studzienki
rewizyjne DN 1000. Ostatnia studnia SO6 na kanalizacji będzie również studnią wlotową,
umożliwiającą

połączenie

kanalizacji

z

projektowanym

rowem

otwartym.

Dla

odpowiedniego wprowadzenia wody z rowu otwartego do studni SO6 w odległości 1,0m,
przed studnią, zaprojektowano wykonanie ściany oporowej tzw. ściany wlotowej. Studnia
SO6 na kanalizacji połączona zostanie z projektowaną ścianą wlotową rurą PVC DN 600
PN6 długości 1,0m. Zaprojektowano ścianę wlotową o wysokości h=0,90m z betonu
hydrotechnicznego C16/20 wraz z okładziną kamienną. Ściana wlotowa posadowiona
będzie na fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,0m. Skarpy jak i dno rowu na długości
2,0mb powyżej ściany wlotowej ubezpieczone zostaną płytami betonowymi typu PA-II
ułożonymi na geowłókninie. Płyt w dnie i na skarpach zostaną zastabilizowane palikami
drewnianymi o średnicy 6,0÷8,0cm w ilości dwóch sztuk na jedną płytę.
Podstawowe parametry techniczne nowego odcinka kanalizacji umożliwiającego
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (działka 380/4, 377/1, 377/2, 377/3 i
374/14):
 rura PVC DN 500 PN6
 długość odcinka L=53,0m,
 spadek podłużny I=4,0%,
 studnie rewizyjne DN 1000 – 4szt,
 ściana

wlotowa

przed

studnią

SO6

h=0,9m

wykonana

z

betonu

hydrotechnicznego C16/20 wraz z okładziną kamienną, posadowiona na
fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,0m,
 skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej wlotu ubezpieczone płytami betonowymi
typu PA-II ułożonymi na geowłókninie.
Rozwiązania szczegółowe przedstawiono w części graficznej.
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4.4

Nowy odcinek rowu odwodnieniowego otwartego O-1
Projektowany rów odwodnieniowy O-1, będzie rowem otwartym nieposiadającym

trwałej zabudowy. Dno rowu zostanie wyprofilowane do zakładanej niwelety podłużnej,
natomiast skarpy zostaną właściwe wyprofilowane do zakładanego nachylenia. Średnia
głębokość rowu wynosić będzie ok. 0,75m, natomiast szerokość w dnie 0,6m. Skarpy
rowu zostaną wyprofilowane z nachyleniem 1:1 i obsiane mieszanka traw, podobnie jak
pasy po rozplanowaniu urobku, jedynie w obrębie wlotu do odcinka skanalizowanego
ubezpieczone zostaną płytami betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie. Spadek
rowu dostosowany będzie do istniejącej konfiguracji terenu i wynosić będzie 1,5÷4,0% .
Podstawowe parametry techniczne nowego odcinka rowu odwodnieniowego O-1
(działka 374/15, 374/16, 374/17, 374/20, 374/23 i 374/24) zbierającego wodę opadową i
roztopową o parametrach:
 szerokość w dnie b=0,6m,
 średnia głębokość rowu h=0,75m,
 długość rowu ca L= 178,5 mb,
 nachylenie skarp 1:n = 1:1,
 projektowany spadek
 2,0% na długości 57,0mb,
 1,5% na długości 48,0 mb,
 4,0% na długości 73,5 mb,
 skarpy i dno wyprofilowane do projektowanej niwelety oraz nachylenia i obsiane
mieszanką traw,
 hm 0+93,5 ÷ 2+72 rowu O-1.
Rozwiązania szczegółowe przedstawiono w części graficznej.

4.5

Odtworzenie istniejącego rowu
W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonany remont istniejącego odcinka

rowu poprzez wyrównanie spadku podłużnego dna i wyrównanie nachylenia skarp.
Odtwarzany rów dostosowany będzie do projektowanego rowu O-1. Średnia głębokość
rowu wynosić będzie ok. 0,75m, natomiast szerokość w dnie 0,6m. Skarpy rowu zostaną
wyprofilowane z nachyleniem 1:1 i obsiane mieszanka traw, podobnie jak pasy po
rozplantowaniu urobku jedynie w obrębie wlotu i wylotu z przepustu ubezpieczone
zostaną płytami betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie. Spadek rowu
dostosowany będzie do istniejącej konfiguracji terenu i wynosić będzie 6,0% Łączna
długości odtwarzanego rowu 96,0mb. W miejscu kolizji z drogą gruntową w hm
3+57÷3+66 zaprojektowano przepust z rur PE średnicy 60,0cm.
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Podstawowe parametry odtwarzanego odcinka istniejącego rowu (działka 374/24,
374/28, 374/29, 168/3 i 360) zbierającego wodę opadową i roztopową o parametrach:
 szerokość w dnie b=0,60m,
 średnia głębokość rowu h=0,75m,
 długość rowu L=96,0mb,
 nachylenie skarp 1:n = 1:1,
 projektowany spadek 6,0%,
 skarpy i dno wyprofilowane do projektowanej niwelety oraz nachylenia i obsiane
mieszanką traw,
 hm 2+72 ÷ 3+68 rowu O-1.
Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części graficznej.

4.6

Przebudowa istniejącego przepust w hm 3+57 ÷ 3+66
W miejscu kolizji rowu O-1 z drogą gruntową w hm 3+57÷3+66 zaprojektowano

wykonanie przepust rurowego z rur PE  600mm długości ca 9,0mb. Dla odpowiedniego
wprowadzenia i odprowadzenia wody z przepustu zaprojektowano na wlocie i wylocie
wykonanie ściany czołowej h=1,25m z betonu hydrotechnicznego C16/20 wraz z
okładziną kamienną. Ścianę czołową należy posadowić na fundamencie betonowym o
wym. 0,6x1,10m. Skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej i poniżej przepustu
ubezpieczone zostaną płytami betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie. Płyt w
dnie i na skarpach zostaną zastabilizowane palikami drewnianymi o średnicy 6,0÷8,0cm w
ilości dwóch sztuk na jedną płytę.
Podstawowe parametry projektowanego przepustu:
 rura PE  600 długości 9,0mb,
 rzędna dna rowu na wlocie do przepustu 493,54m npm,
 rzędna dna rowu na wylocie z przepustu 493,00m npm,
 projektowany spadek 6,0%,
 ściany czołowe przepustu h=1,25m wykonane z betonu hydrotechnicznego BH
20 wraz z okładziną kamienną, posadowione na fundamencie betonowym o
wym. 0,6x1,0m,
 skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej i poniżej przepustu ubezpieczone
płytami betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie,
 hm 3+57 ÷ 3+66 rowu O-1.
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części graficznej.
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4.7

Likwidacja istniejącego odcinka rowu
Po wykonaniu nowego odcinka rowu wraz z odcinkiem kanalizacji i przebudową

istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz wylotu do potoku Jedlica, należy zlikwidować
istniejący wypłycony rów przebiegający przez działkę 374/14, 374/18, 374/19, 374/22,
374/20 i 374/23 o długości łącznej 109,5mb. W tym celu planuje się w linii przebiegu
starego rowu wykonanie drenażu, który będzie miał na celu ujęcie napływających wód
infiltracyjnych oraz uregulowanie stosunków wodnych. Projektuje się wykonanie drenażu
liniowego typu „francuskiego” o wym. 0,4 x 0,6m, czyli drenu w których funkcję tkaniny
filtracyjnej

spełnia

geowłóknina

zaś

funkcje

wewnętrznego

wypełnienia

drenu,

odprowadzającego przefiltrowaną wodę, spełnia materiał mineralny, pochodzenia
naturalnego. W dnie drenażu zaprojektowano również ułożenie rury drenarskiej 100m.

Projektuje się wykonanie drenażu o wym. 0,4x0,6m. Od góry dren należy przykryć
warstwą ziemi pochodzącą z prac ziemnych.

II Projekt budowlano – architektoniczny
5 Obliczenia projektowe
5.1

Przepływy maksymalne dla projektowanego rowu
Projektowany rów odbierać będzie wody opadowe i roztopowe głównie z terenów

rolniczych. Całkowita zlewnia odwadnianego terenu wynosi ok. F = 5,5 ha.
Bilans wód opadowych dla terenu zlewni rowu obliczono metodą granicznych
natężeń deszczu wg wzoru:
–2016–

24

Q  F sq
w którym:
F – powierzchnia zlewni w hektarach F–5,5ha,
s – współczynnik spływu zależny od rodzaju nawierzchni,
q – natężenie miarodajne opadu deszczu (dm3/s/ha),

q  15,347

A
tm

0 , 667

gdzie:
A – wartość stała wg. tabeli dla rocznej sumy opadów H i prawdopodobieństwa
deszczu - dla H ≤ 800mm, A=1276mm,
tm – czas miarodajny deszczu, przyjęto tm=15min
Obliczeniowa ilość wód opadowych przeprowadzono dla przekroju tuż powyżej
projektowanego przepustu.
q=209,6dm3/s/ha
Przepływ obliczeniowy w projektowanym rowie:
Q max s = 649,8 dm3/s = 0,650m3/s
Przepływ średni godzinowy :
Q śr h = 15 min x 487 dm3/s = 585,0 m3/h
Przepływ roczny :
Q a = H x F = 0,8 m x 55 000 = 44 000 m3/a
Przepływ średni dobowy :
Q śr d = 44 000 m3/a / 365 d = 120,5 m3/d

5.2

Obliczenia przepustowości rowu odwodnieniowego
Obliczenia przepustowości rowu odwodnieniowego wykonano w oparciu o wzór

Manninga dla najmniej korzystnych warunków tj. najmniejszego spadku:
1

2
1
Q   F  Rh 3  I 2
n

gdzie:
F – powierzchnia przekroju poprzecznego
Rh – promień hydrauliczny
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Rh 

F
U

U – długość obwodu zwilżonego
Projektowany przekrój normalny rowu:


projektowany spadek zwierciadła wody (najmniejszy)

I = 15,0 ‰



szerokość rowu w dnie

b = 0,60 m



nachylenie skarp

1 : m = 1:1



współczynnik szorstkości n do wzoru Manninga

n = 0,035

Wielkości natężenia przepływu przy różnych napełnieniach zestawiono w poniższej
tabeli oraz na wykresie.

Lp.

wysokość

wydatek
3

warstwy wody H [m]

Q [m /s]

1.

2.

3.

1.

0,10

0,038

2.

0,20

0,127

3.

0,30

0,266

4.

0,40

0,460

5.

0,48

0,659

6.

0,60

1,036

Krzywa konsumcyjna koryta rowu O-1 w hm 1+95
0,80

0,70

wysokość napełnienia H [m]

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

natężenie przepływu Q [m3/s]
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Z powyższej krzywej wydatku projektowanego przekroju rowu O-1 wykreślonej na
podstawie przeprowadzonych obliczeń przepustowości wynika, że dla przepływu
Q=0,650m3/s głębokość napełnienia wynosi h=0,48m.

5.3

Wyznaczenie minimalnego światła przepustu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do RMTiGM obliczenia hydrauliczne przepustów o

wylocie niezatopionym określa wzór:
3

Q  m  bkr  2 g  H 0 2
w którym:
Q = Qm  0,650m3/s
m – współczynnik wydatku z tabeli 3.1 – przyjęto 0,31
bkr – światło przepustu prostokątnego; dla innych przepustów:

bkr 

Fkr
hkr

hkr i Fkr – głębokość krytyczna i pole przekroju strumienia przy tej głębokości,
Ho – wysokość linii energii spiętrzonego strumienia.
Obliczenia przeprowadzono dla projektowanego światła przepustu.
Dane wyjściowe do obliczeń:


średnica przepustu (rurociągu)  = 600mm,



przepływ miarodajny dla Q  0,650m3/s,

Korzystając z programu Wavin – dobór rurociągów wersja 1,4 ustalono:


spadek podłużny 6%,



wypełnienie rurociągu 46%,



prędkość wody dopływającej 1,91m3/s,



głębokość krytyczna przy przepływie miarodajnym hkr = 0,875m,



pole powierzchni przekroju przy przepływie miarodajnym Fkr = 0,729m2,

Wysokość linii energii spiętrzonego strumienia przed wlotem wynosi:

H0  (

Qm
m  bkr  2 g

2
3

)  0,69m

Głębokość wody górnej należy wyznaczyć z równania:

V02
H  H0 
 0,50m
2g
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W związku z powyższym przyjęta średnica przepustu wynosząca  600mm jest
wystarczająca.

6 Wnioski do pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015r. poz.
469 z późn. zm) wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy
Kowary, ul. 1-go Maja1A, 58-530 Kowary w zakresie:
1. przebudowy istniejącego wylotu  200mm do potoku Jedlica w km 11+250
(N50°47’21,13”; E15°50’42,74”) na wylot  500mm (działka 103/2) umożliwiając
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, o parametrach:


wylot

wykonany

w

istniejącym

murze

oporowym

o

średnicy

 500mm w miejscu istniejącego wylotu  200mm,


rzędna wylotu 478,43m npm,



rzędna dna potoku Jedlica 475,90m npm w przekroju wylotu.

2. budowy nowego odcinka rowu odwadniającego O-1 (działka 374/15, 374/16, 374/17,
374/20, 374/23 i 374/24) zbierającego wodę opadową i roztopową (początek:
N50°47’18,34”; E15°50’43,90”, koniec: N50°47’13,31”; E15°50’43,01”), o parametrach:


szerokość w dnie b=0,6m,



średnia głębokość rowu h=0,75m,



długość rowu ca L= 178,5 mb,



nachylenie skarp 1:n = 1:1,



projektowany spadek
 2,0% na długości 57,0mb,
 1,5% na długości 48,0 mb,
 4,0% na długości 73,5 mb,



skarpy i dno wyprofilowane do projektowanej niwelety oraz nachylenia i obsiane
mieszanką traw,



ściana wlotowa przed studnią SO6 h=0,9m w hm 0+93,5 wykonana z betonu
hydrotechnicznego C16/20 wraz z okładziną kamienną, posadowiona na
fundamencie betonowym o wym. 0,6x1,0m,



skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej wlotu ubezpieczone płytami betonowymi
typu PA-II ułożonymi na geowłókninie,



hm 0+93,5 ÷ 2+72 rowu O-1.
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3. przebudowy istniejącego przepustu (działka 168/3 i 360) pod drogą gruntową w hm
3+57,0÷3+66,0

rowu

O-1

(początek:

N50°47’10,67”;

E15°50’41,65”,

koniec:

N50°47’10,51”; E15°50’41,46”), o parametrach:


rura PE  600 długości 9,0mb,



rzędna dna rowu na wlocie do przepustu 493,54m npm,



rzędna dna rowu na wylocie z przepustu 493,00m npm,



projektowany spadek 6,0%,



ściany czołowe przepustu h=1,25m wykonane z betonu hydrotechnicznego BH 20
wraz z okładziną kamienną, posadowione na fundamencie betonowym o wym.
0,6x1,0m,



skarpy rowu na długości 2,0mb powyżej i poniżej przepustu ubezpieczone płytami
betonowymi typu PA-II ułożonymi na geowłókninie,



hm 3+57 ÷ 3+66 rowu O-1.

4. likwidację istniejącego odcinka rowu przebiegającego przez działkę 374/14, 374/18,
374/19, 374/22, 374/20 i 374/23 o długości łącznej 109,5mb poprzez zasypanie i
wykonanie drenażu typu „francuskiego” o wym. 0,4x0,6m po trasie likwidowanego
odcinka rowu (początek:

N50°47’16,96”; E15°50’41,59”, koniec: N50°47’14,08”;

E15°50’43,02”).
5. szczególnego korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych do potoku Jedlica w km 11+250 w Kowarach, w ilości:
Qmax s

Qmax h

Qśr dobowe

Qmax rok

m3/s

m3/h

m3/d

m3/r

0,650

585,0

120,5

44 000

Jednocześnie proponuje się zobowiązać inwestora tj. Gminę Kowary, ul. 1-go Maja
1A, 58-530 Kowary do:
–

wykonania wszystkich prac związanych z przebudową i budową rowu zgodnie
z dokumentacją techniczną i pod odpowiednim nadzorem budowlanym i
geodezyjnym,

–

uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac po zakończeniu robót,

–

pisemnego powiadomienia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zakończeniu prac,

–

utrzymania w należytym stanie technicznym wykonanych urządzeń wodnych,

–

pokrycia ewentualnych szkód wobec osób trzecich, powstałych w wyniku
prowadzonych prac.
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7 Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w
stosunku do osób trzecich
Prawidłowa organizacja robót nie spowoduje strat dla osób trzecich i tym samym
nie ma potrzeby nakładania na wnioskodawcę obowiązków w stosunku do tych osób. W
czasie eksploatacji obowiązkiem użytkownika będzie dbanie o właściwy stan techniczny
istniejącego rowu.
W razie wystąpienia szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
na tereny sąsiednie obowiązkiem inwestora winno być zadośćuczynienie roszczeniom
osób trzecich.

8 Strony zainteresowane
1.

Wnioskodawca – Gmina Kowary, ul. 1-go Maja 1A, 58-530 Kowary,

2.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34,
50-950 Wrocław,

3.

Właściciele

powierzchni

ziemi

w

zasięgu

oddziaływania

zamierzonego

korzystania z wód, wg. pkt. 2,7 niniejszego opracowania.

9 Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Celem opracowania jest określenie podstaw formalno – prawnych, niezbędnych do
wystąpienia z wnioskiem przez Inwestora obiektu do Starosty Jeleniogórskiego o
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne
korzystanie z wód powierzchniowych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych napływających na teren osiedla przy ul. A. Mickiewicza i F. Chopina w
Kowarach oraz pozwolenia na budowę na wykonanie zaprojektowanych urządzeń
wodnych, które zapewnią właściwe odprowadzenie wód napływających na teren osiedla.
Przedmiotowy rów przepływa w sąsiedztwie ulicy Św. Anny w Kowarach. Rów na
omawianym odcinku nie posiada wydzielonej działki a więc przypisany jest do gruntów
przez które obecnie przepływa tj. działki nr 360, 168/1, 374/29, 374/28, 374/24, 374/23,
374/22, 374/20, 374/19, 374/18, 374/14 i 374/12. Od działki nr 379 przedmiotowy rów
został skanalizowany poprzez zarurowanie średnicą  300mm. Wody odprowadzane
rowem trafiają od działki 379 do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w ciągu
ul. F. Chopina a następnie odprowadzane są do potoku Jedlica na wysokości ul. S.
Batorego.
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Po

wykonanej

przebudowie

rowu

zebrane

wody

opadowe

i

roztopowe,

odprowadzane będą do potoku Jedlica (działka 103/2) w km 11+250 poprzez następujące
działki 360, 168/1, 374/29, 374/28, 374/24, 374/23, 374/20, 374/17, 374/16, 374/15,
374/14, 377/3, 377/2, 377/1, 380/4, 203/1, 201/2 i 201/1.
Powyższe działki zlokalizowane są w południowo wschodniej części istniejącego
osiedla przy ul. A. Mickiewicza i F. Chopina. Obecnie na terenie tym znajdują się śladowe
odcinki rowu o głębokości około 0,2m.
Administracyjnie obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się na terenie miasta
Kowary, w powiecie jeleniogórskim, w województwie dolnośląskim.
W ramach planowanych robót zostanie przeprowadzona:
 przebudowa istniejącego wylotu  200mm do potoku Jedlica w km 11+250 na
wylot  500mm umożliwiając odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
(działka 103/2),
 przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej  200mm do średnicy  500mm
umożliwiając odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (działka 201/1,
201/2, 203/1 i 380/4),
 budowa nowej kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych (działka 380/4, 377/1, 377/2, 377/3 i 374/14),
 budowa nowego odcinka rowu odwadniającego O-1 (działka 374/15, 374/16,
374/17, 374/20, 374/23 i 374/24) zbierający wodę opadową i roztopową,
 konserwacja istniejącego odcinka rowu (działka 374/24, 374/28, 374/29, 168/3 i
360) zbierającego wodę opadową i roztopową,
 przebudowa istniejącego przepust pod drogą gruntową w hm 3+57,0÷3+66,0
rowu O-1,
 likwidacja istniejącego odcinka rowu przebiegającego przez działkę 374/14,
374/18, 374/19, 374/22, 374/20 i 374/23 poprzez zasypanie i wykonanie drenażu
typu „francuskiego” po trasie likwidowanego odcinka rowu.
Wykonanie powyższych prac nie będzie miało negatywnego wpływu na istniejące
zagospodarowanie

terenu.

W

wyniku

właściwego

odwodnienia

terenu

poprzez

odprowadzenie napływających wód do potoku Jedlica poprawią się warunki korzystania z
działek w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego i odtwarzanego rowu.

10 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia
pracowników przy zachowaniu istotnych przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
Ponadto w celu bezpiecznego wykonania robót powinny być stosowane przepisy
szczegółowe, obowiązujące normy i instrukcje branżowe.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

ciepłownicze,

wodociągowe

i

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu
wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi
i ogrodzić. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić
i umieścić napisy ostrzegawcze. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne,
nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą
być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy
bez umocnień, o głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej od 2,0m, można
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu. Zabezpieczenie ażurowe ścian
wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania
koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość
większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe
rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jeżeli
roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku,
wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. Składowanie urobku,
materiałów i wyrobów jest zabronione:


w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,



w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów
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zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów
wykonanych:


w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m,



w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia

się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy
wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą
wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Podgrzewanie, rozmrażanie
lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz
instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.
Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. Zakładanie obudowy
w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową
prefabrykowaną.

11 Technologia wykonywania robót
11.1 Uwagi ogólne
W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
w trakcie realizacji robót należy stosować wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia,
celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni terenu, wód powierzchniowych
i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego
maszyn i pojazdów. Punkty tankowań i napraw oraz składy paliw i innych produktów
niebezpiecznych powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od wód płynacych.

11.2 Place składowe
Dla

umożliwienia

realizacji

robót

należy

wytypować

plac

budowy

ze składowiskiem materiałów w miejscu dogodnym dla wykonywanych robót.
Plac należy zlokalizować w pobliżu prowadzonych robót na gruntach należących do
inwestora.

11.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze to:
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wyniesienie geodezyjne trasy rowów oraz stabilizacja wszystkich istotnych dla
wykonawstwa elementów projektu,



zdjęcie i zmagazynowanie humusu z miejsc, gdzie on występuje,



organizacja placu budowy,



zgromadzenie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości materiałów.

Na terenach na których projekt przewiduje poruszanie się maszyn i sprzętu
ciężkiego, wszelką roślinność nie przewidzianą do usunięcia należy chronić przed
zniszczeniem lub uszkodzeniami.

11.4 Rodzaj sprzętu budowlanego
Do realizacji robót budowlanych przewiduje się użycie:


koparek,



samochodów do transportu materiałów,



agregatów prądotwórczych,



sprzętu do zagęszczania gruntu pod budowle



pomp.

11.5 Kolejność wykonywania robót
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty ziemne pod projektowane urządzenia wodne,
3) Wykonanie projektowanych urządzeń,
-

Wykonanie wylotu do potoku Jedlica,

-

Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej  200mm do średnicy  500mm
umożliwiając odprowadzenie wód,

-

Wykonanie nowego odcinka kanalizacji,

-

Wykonanie nowego odcinka rowu odwadniającego O-1,

-

Remont istniejącego odcinka rowu O-1 wraz z przepustem w hm 3+57 ÷
3+66,

-

Likwidacja istniejącego odcinka rowy przebiegającego przez działkę 374/14,
374/18, 374/19, 374/22, 374/20 i 374/23,

4) Zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.

11.6 Roboty ziemne – wykop i zasypka
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej
roślinności. Polega ono głównie na wyznaczeniu w terenie, osi rowów przez
uprawnionego geodetę z widocznym i trwałym zaznaczeniem ciągu reperów roboczych.
Ciąg reperów roboczych, należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed
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przystąpieniem do robót ziemnych należy ściąć i wykarczować krzaki oraz dokonać
wykoszenia porostów na terenie projektowanych urządzeń.
Technologia wykonania wykopów musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety.
Nachylenia skarp oraz rzędne dna rowu i kanalizacji określa projekt. W przypadku
wykonywania wykopu pod wodą w fazie wstępnej, należy go wykonywać do głębokości
około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Roboty w pobliżu lub krzyżujące się z urządzeniami podziemnymi należy
wykonywać pod nadzorem przedstawicieli administracji mających w zarządzie te
urządzenia.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać 5 cm.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być
równe, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odkład urobku
powinien być dokonany w odległości, co najmniej 5,0 m od krawędzi klina odłamu.
Wykopy pod przewody (rurociągi) powinny być prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska BN83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto – gliniastych, średnio zwartych i luźnych
nie zawierających kamieni przewody mogą

być układane bezpośrednio na gruncie

rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych iłami, gruntach nasypowych z gruzu, należy
wykonać umocowanie podłoża piaszczystego o grubości 15÷20cm, z jednoczesnym jego
zagęszczaniem. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych
rzędnych w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością od 5÷10cm przy wykopie
ręcznym i 20cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystąpienia tzw. przekopu,
należy niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym piaskiem.
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Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dopuścić do przekroczenia
projektowania rzędnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.
Wykonywanie wykopów:


dno wykopu powinno być wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie,



dno powinno być pozbawione elementów o ostrych krawędziach,



dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych
rzędnych w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością od
5÷10cm przy wykopie ręcznym i 20cm przy wykopie mechanicznym.
W przypadku wystąpienia tzw. przekopu, należy niedobór warstwy
przekopanej wyrównać ubitym piaskiem.



w trakcie robót ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,



na czas budowy wykop powinien być zabezpieczony barierką o
wysokości 1,0m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy
oświetlony światłami ostrzegawczymi.

Zasypka przewodu w wykopie powinna składać się z dwóch warstw:


warstwy ochronnej o wysokości 50 cm ponad wierzch przewodu,



warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej,

Zasyp rurociągu należy przeprowadzać w trzech etapach:


I wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków
połączeń rur i armatury,



II po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych
badań - wykonanie

warstwy ochronnej w miejscach połączeń

rurociągu,


III zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Materiałem zasypu warstwy ochronnej może być grunt rodzimy o ile tworzą go
grunty piaszczyste, piaszczysto – gliniaste bez grud, kamieni i innych ostrych
przedmiotów. Przy gruntach skalistych, zbitych iłach, grunt nasypowa z gruzem, rurociąg
należy otoczyć 20÷30 cm warstwą gruntu piaszczystego bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zagęszczenia przez ubijanie. Zasypkę wykopu
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem

i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Obsypkę

należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia
przemieszczenia się rurociągu.
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W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, szerokości 40cm. Dalsza
zasypkę przewodu należy prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 20 cm.6

11.7 Ściana czołowa przepustu
Ławę fundamentową należy wykonać z betonu hydrotechnicznego marki C16/20,
bez poziomych przerw technologicznych, układając masę betonową do projektowanej
rzędnej oraz wbudowując poziomo w górnej warstwie okładzinę kamienną pasem o
szerokości 20cm. Kamień należy wtapiać w warstwę świeżego betonu pozostawiając
5,0cm wysokości i nie większej niż 3,0cm szerokości szczeliny pomiędzy poszczególnymi
kamieniami do wykonania spoin zaprawą cementową marki M15 z dodatkiem Klutanu w
ilości 0,1%m.c. i Hydrobetu w ilości 1,5%m.c. Korpus ściany czołowej należy wykonywać
jako betonowy z okładzina kamienną, z zastosowaniem szablonów umożliwiających
wykonanie korpusu muru zgodnie z założonymi w dokumentacji parametrami, w
dowiązaniu do projektowanych rzędnych.
Przewiduje się wykonywanie korpusu w technologii warstwowej. Betonowanie
korpusu wraz z okładziną kamienną wykonywać w cyklu jedno lub dwurzędowym.
Dobetonowanie świeżej mieszanki do warstwy korpusu wykonanej wcześniej musi
spełniać odpowiednie warunki w zakresie przygotowania powierzchni tj. usunięcie z
powierzchni betonu luźnych okruchów oraz szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i
wykonanie warstwy szczepnej.
Masę betonową wykonać należy zgodnie z opracowaną recepturą a środki
stosowane do transportu nie mogą powodować:


naruszenia jednorodności masy betonowej,



zmiany konsystencji,



rozsegregowania,



rozpoczęcia procesu twardnienia,



zmian w składzie masy w stosunku do stanu pierwotnego.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki nie może przekraczać 0,75m. W tym

celu stosować należy rury elastyczne lub specjalne rękawy.
Pielęgnację betonu należy rozpocząć po upływie 24h licząc od jego ułożenia. Beton
należy zabezpieczyć przed utratą wody przez osłonięcie włókniną i jej polewaniem wodą.

11.8 Spoinowanie okładziny kamiennej
Przed rozpoczęciem spoinowania oczyszczone szczeliny okładziny kamiennej
należy zwilżyć wodą a bezpośrednio przed spoinowaniem nadmiar wody należy usunąć
tak, aby powierzchnia kamienia była matowo-wilgotna. Głębokość szczelin powinna
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wynosić min.5,0cm. Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki M15 z
odpowiednimi dodatkami uszlachetniającymi tj. Klutanu w ilości 0,1%m.c. i Hydrobetu w
ilości 1,5%m.c..

11.9 Układanie elementów prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia dna rowu i skarp w
obrębie przepustów są płyty betonowe ażurowe (PA-II).
Sposób układania płyt (deseń) powinien być zgodny z dokumentacja projektową lub
wskazaniami Inżyniera.
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być
zagęszczone. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę piaskową i zagęścić.
Elementy prefabrykowane należy układać na geowłókninie z zachowaniem spadków i
rzędnych zgodnie z dokumentacją projektową. Spoiny między płytami ażurowymi powinny
być równe pod względem rozwartości i usytuowania wysokościowego.
Płyty w dnie i na skarpach należy zastabilizować palikami drewnianymi średnicy 6 
8cm w ilości dwóch sztuk na jedną płytę. Paliki w płycie należy lokalizować naprzemiennie.

11.10 Humusowanie skarp
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza
podnóże skarpy nasypu od 20 do 25cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić minimum 10cm po
moletowaniu i zagęszczeniu,

w zależności od gruntu występującego na powierzchni

skarpy.
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i zagęścić przez ubicie ręczne
lub mechaniczne.

12 Informacja BIOZ
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:


Roboty przygotowawcze,



Roboty ziemne,



Wykonanie projektowanych urządzeń wodnych,



Zagospodarowanie pasa technologicznego oraz nadmiaru urobku.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:


brak takich elementów
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:


brak takich elementów

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia:


w trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,



konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,



zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie

środków

technicznych

organizacyjnych,

zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą

szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:


roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w normach i
wymaganiami Prawa Budowlanego,



roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,



w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz
przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe
regulują

zapisy

specyfikacji

technicznej

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych),


w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie
BIOZ.
Opracował :
mgr inż. Rodryk Świerczok
ul. Chałubińskiego 1a/2
58-570 Jelenia Góra
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13 Wykaz przepisów i norm
Przy wykonawstwie należy stosować się do następujących przepisów i norm:
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych – WTWO-H1,
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień – WTWO-H2,
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych–WTWOH5,
4) BN-83/8836-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe,
6) PN-75/B-06250 Beton zwykły,
7) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane,
8) PN-B-11205/90 Elementy kamienne,
9) PN-72/B-06190 roboty kamieniarskie, okładzina kamienna,
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz. 401).
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną, a
w razie potrzeby zmian, należy wezwać nadzór autorski.
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14 Załączniki
1. uprawnienia budowlane i przynależność do DOIIB,
2. uzgodnienia
3. mapa ewidencji gruntów,
4. wypis właścicieli działek z rejestru gruntów,
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15 Część graficzna
– rys. 1

orientacja

skala 1 : 10 000

– rys. 2

plan sytuacyjno – wysokościowy

skala 1 : 500

– rys. 3

profil podłużny rowu O-1

skala 1 : 100/1000

– rys. 4

Projektowany przekrój poprzeczny rowu O-1

skala 1 : 25

– rys. 5

Projektowany wlot i wylot z przepustu

skala 1 : 25

– rys. 6

Projektowany wlot do projektowanej kanalizacji

skala 1 : 25

– rys. 7

Projektowany wylot do potoku Jedlica w km 11+250

skala 1 : 25
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