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Opis techniczny:  

- do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycj i: stabilizacja 
poziomu lustra wody jez. Ksi ęte na rz ędnej 116,98 m n.p.m., poło żonego na 
działce nr 264/2 w miejscowo ści Ksi ęte, gm. Świedziebnia.  

 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Dokumentacja Bada ń Podło ża Gruntowego, wykonana przez Zakład 

Geologiczny „GEOL”, mgr Stanisław Guz, Olsztyn, kwi ecie ń 2013r.,  

- Mapa sytuacyjno wysoko ściowa do celów projektowych w skali 1:500,  

- Decyzja nr 6733.20.2013 o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu 

publicznego, wydana przez Wójta  Gminy Świedziebnia, 

- Raport oddziaływania na środowisko stabilizacji lustra wody jeziora 

Ksi ęte na wysoko ści rz ędnej 116,98 m n.p.m.,  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę 

przedsi ęwzi ęcia nr GP.6220.1.2013, wydana przez wójta Gminy 

Świedziebnia,  

- Zgoda na dysponowanie cz ęści ą nieruchomo ści na cele budowlane wydana 

przez Kujawsko-Pomorskiegi Zarz ąd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych we 

Włocławku (pismo znak: TEK 7035/264-2013, z dnia 18 .02.2013r.).   

 

2. Przedmiot Inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa bystrotoku kami ennego słu żącego do 

stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Ksi ęte na rz ędnej 116,98 m n.p.m. 

Lokalizacja – działka nr 264/2 w obr ębie geodezyjnym Ksi ęte, której 

wła ścicielem jest Skarb Pa ństwa. Przewiduje si ę budow ę bystrotoku na odpływie 

z jeziora do rzeki Pissy zwanej tak że na tym odcinku Ksi ętówk ą, przy mo ście 

drogi powiatowej ł ączącej miejscowo ści Górzno ze Świedziebni ą. Projekt 

zakłada posadowienie bystrotoku z kamienia naturaln ego łamanego, na gruncie 

mineralnym. Poszczególne stopnie bystrotoku wykonan e zostan ą z koszy 

gabionowych wypełnionych kamieniami. Do budowy prog u pietrz ącego zastosowana 

zostanie technologia zabicia szczelnych ścianek stalowych. Zakładane 

rozwi ązania techniczne i technologiczne oparte b ędą na tradycyjnej 

technologii bez betonowania ponuru i poszuru. Na dł ugości bystrotoku strefa 

brzegowa wyprofilowana zostanie w postaci skarp. Ce le planowanej budowy: 
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- poprawa odporno ści na degradacj ę (zarastanie), 

- stabilizacja warunków wodnych decyduj ących o wła ściwym stanie zachowania 

siedlisk przyrodniczych, 

- poprawa czysto ści wód, 

- stworzenie lepszych warunków do działalno ści rybackiej, 

- możliwo ść wykorzystania akwenu do celów turystycznych i rekr eacyjnych.     

 Działania zwi ązane z budow ą bystrotoku celem powstrzymania degradacji 

jeziora podj ęte zostały przez Urz ąd Gminy w Świedziebni na podstawie zgody 

Kujawsko-Pomorskiego Zarz ądu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych we Włocławku 

zawartego w pi śmie znak: TEK 7035/264-2013.   

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

 Jezioro Ksi ęte jest jeziorem przepływowym, a głównym ciekiem zl ewni 

jest Pissa zwana tak że Ksi ętówk ą. Jego powierzchnia wynosi 53,96 ha (pow. 

zwierciadła), a  zlewnia całkowita wynosi 50,6 km2.  Średnia gł ębokość to 0,66 

m a maksymalna 1,5 m. Obecnie w miejscu gdzie plano wana jest inwestycja tj. 

na wylocie cieku z jeziora znajduje si ę rumosz organiczny i kamienny 

stanowi ący naturaln ą kraw ędź przelewow ą jeziora. Średnica kamieni uło żonych 

nieregularnie na kraw ędzi od 10 cm do 1,0 m. Górny poziom lustra wody na 

przelewie układa si ę obecnie na poziomie 116,60 m n.p.m. (pomiar z dnia  

15.04.13r.). Istniej ący próg pi ętrz ący znajduje si ę w odległo ści około 2,5 m 

od przyczółków mostu drogowego drogi powiatowej nr 1837C. Dno koryta rzeki 

pod mostem stanowi narzut kamienny, wykonany w celu  zapobiegania podmywania 

konstrukcji przyczółków mostu. Przy przyczółkach mo stu wyprofilowane zostały 

skarpy umocnione kostk ą betonow ą.  

 Dla przedmiotowego terenu nie został opracowany mi ejscowy plan 

zagospodarowania terenu.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu b ędzie polegało na: 

- zabiciu ścianki szczelnej stalowej w formie łuku, stanowi ącej 

konstrukcj ę pod bystrotok,  

- budowie bystrotoku kamiennego w formie półek, układ anych po łuku, z 

koszy gabinowych wypełnionych kamieniami, 
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- wyprofilowaniu skarp uj ścia.  

 

5. Opis projektowanych obiektów zagospodarowania te renu 

 Ścianka szczelna z grodzi stalowych „Larsena”, zabit a zostanie w 

formie okr ęgu o promieniu 16,86 m z środkiem w połowie prze świtu mostu na 

gł ębokość około 10,0 m p.p.t. Ścianka stanowi ć b ędzie konstrukcj ę pod próg 

przelewowy jeziora. Półki bystrotoku wykonane zosta ną z koszy gabionowych o 

wymiarach 2,0 x 1,0 x 0,3 m wypełnionych kamieniami  naturalnymi łamanymi o 

średnicy 15÷30 cm, wysoko ść półki – 10 cm. Skarpy przy bystrotoku b ędą 

wyprofilowane i pozostawione do samoistnego procesu  zarastania ro ślinno ści ą 

przybrze żną.  

 

6. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów lu b wielko ść obiektów 

• ścianka szczelna stalowa – długo ść ok. 40,4 m, wysoko ść 

maksymalna ok. 11,0 m, 

• bystrotok – powierzchnia ok. 219,50 m 2, 

• skarpy – powierzchnia ok. 45 m 2.    

 

7. Tereny i obiekty podlegaj ące ochronie 

 Obszary podlegaj ące ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 z pó źn. Zm.) znajduj ące si ę w 

zasi ęgu znacz ącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsi ęwzi ęcia: 

- obszar Natura 2000 – jezioro Ksi ęte poło żone jest w granicach obszaru 

Natura 2000 – Ostoja Lidzbarska PIH 280012, specjal ny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa), obszar biograficzny: konty nentalny, powierzchnia 

8866,9 ha, status formalny: obszar zatwierdzony Dec yzj ą Komisji Europejskiej. 

 

8. Charakter i cechy zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 

 Projektowane obiekty budowlane nie wykazuj ą zagro żeń dla środowiska 

oraz dla higieny i zdrowia u żytkowników. Wszystkie zastosowane materiały b ędą 

spełniały odpowiednie normy. Wykorzystane materiały  oraz prowadzone prace, 

nie b ędą miały żadnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Zakładane 
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rozwi ązania techniczne i technologiczne oparte b ędą na tradycyjnej 

technologii bez betonowania ponuru i poszuru.   

 

9. Dane geotechniczne 

 Zgodnie z dokumentacj ą bada ń podło ża gruntowego wykonan ą na potrzeby 

inwestycji, ze wzgl ędu na zło żone warunki gruntowo – wodne panuj ące na 

badanym obszarze oraz charakter projektowanego obie ktu inwestycj ę zalicza si ę 

do II kategorii geotechnicznej. Dokumentacj ę geotechniczna doł ączono do 

projektu budowlanego. 

 

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

Ze wzgl ędu na lokalizacj ę inwestycji na terenie na którym obowi ązuj ą: 

- ustalenia dla Górznie ńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z 

Rozporz ądzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 15/2005 z dnia 

15.06.2005r. w sprawie Górznie ńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 83, poz. 1556), 

- ustalenia dla obszaru Natura 2000 maj ącego znaczenie dla Wspólnoty pn. 

„Ostoja Lidzbarska” oznaczonym symbolem PLH280012 g dzie obowi ązuj ą 

przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o  ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 z pó źn. zm.),  

oraz ze wzgl ędu na to, że planowana inwestycja wymieniona jest w katalogu 

przedsi ęwzi ęć Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012r. w 

sprawie przedsi ęwzi ęć mogących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, dla 

przedmiotowej inwestycji dokonano post ępowania środowiskowego i po wykonaniu 

raportu oddziaływania na środowisko wydano decyzj ę środowiskow ą. Decyzja 

wydana przez Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 07.01.2013r. okre śla warunki 

realizacji inwestycji przy zachowaniu których nie p rzewiduje si ę negatywnego 

wpływu na środowisko czy zdrowie ludzi.   

 
             Opracował: 
                
 
            Projektował: 
 
 
 
            Sprawdził:              
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Opis techniczny:  
- do projektu architektoniczno-budowlanego dla inwe stycji: stabilizacja 
poziomu lustra wody jez. Ksi ęte na rz ędnej 116,98 m n.p.m., poło żonego na 
działce nr 264/2 w miejscowo ści Ksi ęte, gm. Świedziebnia. 
 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- Dokumentacja Bada ń Podło ża Gruntowego, wykonana przez Zakład 

Geologiczny „GEOL”, mgr Stanisław Guz, Olsztyn, kwi ecie ń 2013r.,  

- Mapa sytuacyjno wysoko ściowa do celów projektowych w skali 1:500,  

- Decyzja nr 6733.20.2013 o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu 

publicznego, wydana przez Wójta  Gminy Świedziebnia, 

- Raport oddziaływania na środowisko stabilizacji lustra wody jeziora 

Ksi ęte na wysoko ści rz ędnej 116,98 m n.p.m.,  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę 

przedsi ęwzi ęcia nr GP.6220.1.2013, wydana przez wójta Gminy 

Świedziebnia,  

- Zgoda na dysponowanie cz ęści ą nieruchomo ści na cele budowlane wydana 

przez Kujawsko-Pomorskiego Zarz ąd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych we 

Włocławku (pismo znak: TEK 7035/264-2013, z dnia 18 .02.2013r.).   

 

2. Cel i zakres opracowania. 

 Celem niniejszego opracowania jest projekt archite ktoniczno – 

budowlany zwi ązany z budow ą bystrotoku kamiennego słu żącego do stabilizacji 

poziomu lustra wody jeziora Ksi ęte na rz ędnej 116,98 m n.p.m. Lokalizacja – 

działka nr 264/2 w obr ębie geodezyjnym Ksi ęte, której wła ścicielem jest Skarb 

Państwa. Przewiduje si ę budow ę bystrotoku na odpływie z jeziora do rzeki 

Pissy zwanej tak że na tym odcinku Ksi ętówk ą, przy mo ście drogi powiatowej 

ł ączącej miejscowo ści Górzno ze Świedziebni ą. Projekt zakłada posadowienie 

bystrotoku z kamienia naturalnego łamanego, na grun cie mineralnym. 

Poszczególne stopnie bystrotoku wykonane zostan ą z koszy gabionowych 

wypełnionych kamieniami. Do budowy progu pi ętrz ącego zastosowana zostanie 

technologia zabicia szczelnych ścianek stalowych. Zakładane rozwi ązania 

techniczne i technologiczne oparte b ędą na tradycyjnej technologii bez 

betonowania ponuru i poszuru. Na długo ści bystrotoku strefa brzegowa 

wyprofilowana zostanie w postaci skarp.  



 
 

9 

 

3. Zało żenia projektowe 

 Przedmiotem analizowanej inwestycji jest przywróce nie sprawno ści 

urz ądzenia pi ętrz ącego w postaci progu morenowego, który uległ rozmyc iu oraz 

utrwalanie poziomu lustra wody na rz ędnej 116,98 m n.p.m., ukształtowanego w 

wyniku działalno ści bobrów. Działania zwi ązane z budow ą bystrotoku celem 

powstrzymania degradacji jeziora podj ęte zostały przez Urz ąd Gminy w 

Świedziebni. Uwarunkowania zwi ązane z wykonaniem inwestycji zostały 

przedstawione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inw estycji celu publicznego. 

Ze wzgl ędu to, że teren przedmiotowej inwestycji nale ży do obszaru 

przyległego do pasa drogowego  zało żenia projektowe s ą ści śle zwi ązane z 

warunkami postawionymi przez Zarz ądcę tej drogi, tj. Zarz ąd Dróg Powiatowych 

w Brodnicy. W postanowieniu znak TN.405.22.2013, za rz ądca okre śla nast ępuj ące 

warunki: 

- projektowany ostatni stopie ń bystrotoku na poziomie 116,18 m n.p.m. 

wydłu żyć z zakładanych w koncepcji 2,0 m do co najmniej 7,0  m, 

powoduj ąc odsuni ęcie konstrukcji bystrotoku od konstrukcji mostu o c o 

najmniej 5,0m, 

- odsuniecie nie mo że powodowa ć ingerencji w umocnienie sto żków nasypu 

przy przyczółkach mostu, 

- spowodować spowolnienie pr ądu wody na ostatnim stopniu bystrotoku, 

- projektowan ą w koncepcji bezpo średni ą zdylatowan ą styczno ść dennej 

konstrukcji no śnej bystrotoku z betonu zbrojonego z przyczółkami m ostu 

zast ąpi ć szerok ą dylatacj ą kompensacyjn ą.  

 Powy ższe warunki zostały oparte na koncepcji budowy byst rotoku 

przedstawionej na potrzeby wydania decyzji o ustale niu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, gdzie zakładano betonow ą konstrukcj ę bystrotoku. Zgodnie z 

Decyzj ą o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia 

nr GP.6220.1.2013, wydan ą przez Wójta Gminy Świedziebnia bystrotok ze wzgl ędu 

na uwarunkowania środowiskowe w budowie bystrotoku nale ży przyj ąć technologi ę 

zabezpieczaj ącą wody przed mo żliwo ści ą ich zanieczyszczenia materiałami 

budowlanymi, a poszczególne stopnie bystrotoku zapr ojektowa ć w sposób 

zapewniaj ący mo żliwo ść swobodnej migracji organizmów wodnych zachowuj ąc 

ró żnic ę mi ędzy stopniami max 10 cm.   
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 Ze wzgl ędu na powy ższe, zdecydowano o budowie bystrotoku z koszy 

gabionowych wypełnionych kamieniami naturalnymi, ła manymi, bez betonowania 

ponuru i poszuru. Do budowy progu pietrz ącego zastosowana zostanie 

technologia zabicia szczelnych ścianek stalowych. W trakcie prowadzenia robót 

w korycie cieku zachowany zostanie stały przepływ w ody.  

 

4. Charakterystyka terenu i zabudowy  

 Jezioro Ksi ęte jest jeziorem przepływowym, a głównym ciekiem zl ewni 

jest Pissa zwana tak że Ksi ętówk ą. Powierzchnia jeziora wynosi 53,96 ha (pow. 

zwierciadła), a  zlewnia całkowita wynosi 50,6 km2.  Zlewnia jest górnym 

fragmentem dorzecza Pissy. Zlewnia bezpo średnia jeziora Ksi ęte zajmuje 

powierzchni ę 7,2 km
2
. Powierzchnia zlewni po średniej głównego dopływu jeziora 

wynosi 43,4 km
2
. Średnia gł ębokość to 0,66 m a maksymalna 1,5 m. Obj ęto ść 

przepływu Pissy (Ksi ętówki) przed jej uj ściem do jeziora Ksi ęte wynosiła 

wiosn ą (04.2004) 225,2 l/s i latem (08.2004) 68,5 l/s (WI OŚ Bydgoszcz) 

Szacunkowy odpływ jednostkowy ze zlewni po średniej jeziora Ksi ęte wynosi 

około 3-3,5 l/s/km
2
. Przepływy chwilowe Pissy (Ksi ętówki) wypływaj ącej z 

jeziora Ksi ęte wykonane zostały w 1988 r. (ObiK Ś Toru ń), oraz w 2004 r. (WIO Ś 

Bydgoszcz) w kwietniu 1988 r obj ęto ść przepływu wynosiła 275,4 l/s, a w 

sierpniu 1988 r. 211,3 l/s. W 2004 r. przepływy w a nalogicznych miesi ącach 

wynosiły odpowiednio 386,6 l/s i 201,6 l/s. Szacunk owy odpływ jednoskowy ze 

zlewni jeziora Ksi ęte wynosi zatem 4,8-5,8 l/s/km
2
. Lustro wody w korycie 

rzeki Pissy w dniu 15.04.2013r. stabilizowało si ę w zakresie rz ędnych 115,90 

m n.p.m. ÷ 116,93 m n.p.m. 

Dane charakterystyczne jeziora Ksi ęte:  

• powierzchnia zwierciadła wody –53,96 ha, 

• obj ęto ść  - 264,8 tys. m 3 , 

• gł ębokość max. – 1,5 m, 

• gł ębokość średnia – 0,66 m, 

• długo ść max. – 2014 m, 

• szeroko ść max. – 276 m, 

• długo ść misy jeziora – 4326 m. 
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 Obecnie w miejscu gdzie planowana jest inwestycja tj. na wylocie cieku 

z jeziora znajduje si ę rumosz organiczny i kamienny stanowi ący naturaln ą 

kraw ędź przelewow ą jeziora. Średnica kamieni uło żonych nieregularnie na 

kraw ędzi od 10 cm do 1,0 m. Górny poziom lustra wody na przelewie układa si ę 

obecnie na poziomie 116,60 m n.p.m. (pomiar z dnia 15.04.13r.). Istniej ący 

próg pi ętrz ący znajduje si ę w odległo ści około 2,5 m od przyczółków mostu 

drogowego drogi powiatowej nr 1837C i stanowi obecn ie zagro żenie dla 

przyczółków mostu ze wzgl ędu na ich podmywanie. Dno koryta rzeki pod mostem 

stanowi narzut kamienny, wykonany w celu zapobiegan ia podmywania konstrukcji 

przyczółków. Przy przyczółkach mostu wyprofilowane zostały skarpy umocnione 

kostk ą betonow ą. 

 W miejscu posadowienia obiektu nie przebiega podzi emne uzbrojenie 

terenu. Cało ść zlokalizowano na działce nr 264/2 stanowi ącej własno ść Skarbu 

Państwa.  

 

5. Rozwi ązania projektowe 

Budowa bystrotoku kamiennego b ędzie polegała na: 

- zabiciu ścianki szczelnej stalowej (Larsena) w formie łuku o  promieniu 

16,86 m, stanowi ącej konstrukcj ę pod próg pi ętrz ący, rz ędna zabicia 

ścianki około 106,50 m n.p.m.,   

- budowie bystrotoku kamiennego w formie półek, układ anych po łuku, z 

koszy gabionowych wypełnionych kamieniami,  

- posadowieniu w miejscu styku półek z istniej ącymi i projektowanymi 

skarpami ścianki z koszy gabionowych o wys. 30 cm ponad pozio m 

poszczególnych półek, 

- wyprofilowaniu skarp uj ścia.  

 

6. Dane geotechniczne 

 Zgodnie z dokumentacj ą bada ń podło ża gruntowego wykonan ą na potrzeby 

inwestycji, ze wzgl ędu na zło żone warunki gruntowo – wodne panuj ące na 

badanym obszarze oraz charakter projektowanego obie ktu inwestycj ę zalicza si ę 

do II kategorii geotechnicznej. Nawiercone na obsza rze bada ń grunty zaliczono 

do czterech warstw geologicznych. Do warstwy pierws zej zaliczono holoce ńskie 

grunty nasypowe, do drugiej grunty organiczne, do t rzeciej osady jeziorne, do 

czwartej plejstoce ńskie grunty morenowe. Grunty nieprzepuszczalne ozna czone w 
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dokumentacji jako warstwa IIIb, w któr ą nale żałoby wbi ć ściank ę szczeln ą  

wyst ępuj ą od rz ędnej około 109,50 m n.p.m..  

 

7. Sprawdzenie warunków pracy przelewu 

 
Wzór na nat ężenie przepływu  w przypadku przelewu niezatopionego : 
 

Q =  2/3 * B * g2  * 
2/3

H  

 
gdzie: 
B – szeroko ść progu spi ętrzaj ącego – 33,5 m, 
H – obci ążenie przelewu m, 

Q – nat ężenie przepływu – 0,471 3m /s, 

g – przyspieszenie ziemski – 9,8 m/ 2s , 
  
Obliczenie obci ążenia przelewu w celu wyznaczenia gł ębokości wody na progu: 
 

H = 3/2)
2

2/3
(

gB

Q
= 0,03 m = 3 cm 

 
Hp = 2/3 H = 0,02 m = 2 cm 

 
gdzie: 
Hp – gł ębokość wody na progu spi ętrzaj ącym – 2 cm.  
 
Prędkość na progu spi ętrzaj ącym: 
 

Q = F * v 

 
v =Q/F = 0,70 m/s  

gdzie: 

Q – nat ężenie przepływu – 0,471 3m /s, 

F – pole przekroju kanału – 0,67 2m . 
 
 

8. Elementy bystrotoku 

8.1. Ścianka szczelna  

 Do zabicia ścianki szczelnej zastosowa ć grodzice stalowe typu 

„Larssena” o długo ści 12,0 m. Gł ębokość wbicia (około 10,0 m) wynika z 

konieczno ści zagł ębienia ścianki w gruntach nieprzepuszczalnych, aby 

uniemo żliwi ć przepływ wody gruntowej pod ściank ą. Wg dokumentacji 

geologicznej wykonanej na potrzeby inwestycji grunt y nieprzepuszczalne 



 
 

13 

wyst ępuj ą od rz ędnej około 109,50 m n.p.m., dlatego zdecydowano na zabicie 

ścianki do rz ędnej około 106,50 (3,0 m w warstw ę nieprzepuszczaln ą).  W celu 

zachowania stałego przepływu wody w korycie cieku w  trakcie prowadzenia 

robót, planuje si ę wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej dziel ącej rzut 

bystrotoku na dwie cz ęści (mokr ą i such ą).  

 Ze wzgl ędu na niewielkie obci ążenia przekazywanych na ściank ę 

szczeln ą, wynikaj ące z parcia gruntu i wody, do projektu nie zał ączano 

oblicze ń konstrukcyjnych. Obliczenia takie zostan ą wykonane na zlecenie 

inwestora w razie konieczno ści sporz ądzenia projektu wykonawczego.  

 

8.2. Półki bystrotoku  

 Półki bystrotoku wykona ć nale ży z koszy gabionowych o wymiarach 2,0 x 

1,0 x 0,3 m, wypełnionych kamieniami naturalymi łam anymi o wielko ści 15 ÷ 30 

cm. Kosze układa ć na wyprofilowanym i zag ęszczonym dnie. Do umocnienia dna 

stosowa ć kamienie naturalne o granulacji 3 ÷ 5 cm. Pod kosz ami gabionowymi 

uło żyć geosiatk ę o sztywnych w ęzłach o du żej wytrzymało ści na rozci ąganie. 

 

8.3. Ścianka bystrotoku  

 W celu odseparowania skarp od półek bystrotoku wyk onać nale ży ściank ę 

z koszy gabionowych o wymiarach 2,0 x 0,6 x 0,3 m, wypełnionych kamieniami 

naturalymi łamanymi o wielko ści 15 ÷ 30 cm.    

 

8.4. Skarpy 

 Od zachodniej strony bystrotoku planuje si ę wyprofilowanie skarpy 

ziemnej. Skarp ę nale ży wykona ć od istniej ącego nasypu drogi powiatowej do 

projektowanej ścianki na styku ze stopniami bystrotoku, wył ącznie na długo ści 

bystrotoku. Nachylenie skarpy – zmienne zale żne od rz ędnych istniej ących na 

styku z nasypem drogowym. Powierzchni ę skarpy nale ży pozostawi ć do 

samoistnego rozwoju ro ślinno ści przybrze żnej.  

 

9. Uwagi ogólne do prowadzenia robót   

 Prace nale ży rozpocz ąć od zabicia ścianki szczelnej i usuni ęcia 

rumoszu w miejscu istniej ącego progu przelewowego, a tym samym rozbiórk ę 

progu. Dno wyprofilowa ć do rz ędnych pokazanych na przekrojach. Metod ę 

wbijania grodzic okre śli wykonawca po zapoznaniu si ę z dokumentacj ą 
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geologiczn ą. W razie potrzeby do odwodnienia terenu stosowa ć igłofiltry. 

Roboty prowadzi ć zgodnie z warunkami przedstawionymi w Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia wydan ą 

przez Wójta Gminy Świedziebnia, a w szczególno ści: 

- monitorowa ć ewentualne wycieki substancji ropnych ze sprz ętu, 

- bazę budowy zabezpieczy ć przed mo żliwo ści ą przedostawania si ę 

zanieczyszcze ń do wód powierzchniowych, 

- drzewa znajduj ące si ę w strefie oddziaływania zabezpieczy ć przed 

uszkodzeniami, 

- prace przy u życiu sprz ętu ci ężkiego prowadzi ć poza okresem l ęgowym 

ptaków.      

 Stwierdza si ę, że lokalizacja bystrotoku nie narusza istniej ącego 

systemu drzewostanu oznaczonego na mapach. Jednocze śnie zwraca si ę uwag ę, że 

prowadzenie robót ziemnych w pobli żu istniej ącego chronionego drzewostanu 

wykonać w sposób zapewniaj ący nieuszkodzenie istniej ącego podstawowego (grube 

korzenie) systemu korzeniowego. 

 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

 Planowana inwestycja nie b ędzie miała wpływu na cele środowiskowe 

dotycz ące stanu ilo ściowego i chemicznego wód powierzchniowych. Efektem  

wykonania  progu pi ętrz ącego b ędzie zachowanie obecnego poziomu lustra wody 

co korzystnie wpłynie na stabilizacj ę warunków wodnych jeziora, decyduj ących 

o wła ściwym stanie zachowania siedlisk przyrodniczych zal eżnych od wód 

zbiornika. Pozostawienie odpływu wód Pissy (Ksi ętówki) na obecnym poziomie 

może prowadzi ć do zaniku warunków wodo-błotnych.  

 

11. Wielko ść projektowanych obiektów 

• ścianka szczelna stalowa – długo ść ok. 40,4 m, wysoko ść 

maksymalna ok. 11,0 m, 

• bystrotok – powierzchnia ok. 219,50 m2, 

• skarpy – powierzchnia ok. 45 m2.    
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12.  Uwagi ko ńcowe 

  Cało ść robót nale ży wykona ć zgodnie ze „Specyfikacj ą Techniczn ą 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a tak że zgodnie z instrukcjami i 

zaleceniami producentów materiałów.   

 Wykonawca jest zobowi ązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 

uzgodnieniach, decyzjach oraz w warunkach techniczn ych. 

   

 

 

             Opracował:            

 

 

 

             Projektował: 

 

             

              

             Sprawdził: 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

- do projektu budowlanego stabilizacja poziomu lustra  wody jez. Ksi ęte na 
rz ędnej 116,98 m n.p.m., poło żonego na działce nr 264/2 w miejscowo ści 
Ksi ęte, gm. Świedziebnia.  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 

Roboty budowlane dla projektowanego bystrotoku obej mują: 

- ewentualne roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 

- roboty rozbiórkowe (usuni ęcie rumoszu skalnego i organicznego), 

- zabicie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, 

- roboty ziemne (wyrównanie dna jeziora/cieku, wykona nie warstwy 

wyrównuj ącej), 

- układanie koszy gabionowych w półki bystrotoku oraz  wykonanie ścianki na 

obrze żach półek, 

Wykaz robót z zachowaniem kolejno ści realizacji poszczególnych obiektów: 

- wytyczenie obiektów w terenie, 

- zabicie ścianki szczelnej do połowy oraz w celu zachowania s tałego 

przepływu wody w korycie cieku, wykonanie tymczasow ej ścianki szczelnej 

dziel ącej rzut bystrotoku na dwie cz ęści (mokr ą i such ą), 

- ewentualne odwodnienie terenu, 

- usuni ęcie istniej ącego progu pi ętrz ącego, 

- wyrównanie dna jeziora/cieku, 

- wykonanie półek bystrotoku z koszy gabionowych, 

- wykonanie ścianki na obrze żach półek, 

- wykonanie skarpy, 

- uporz ądkowanie terenu po robotach. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Obiekty wyst ępuj ące na terenie planowanej inwestycji: 

- istniej ący próg przelewowy (rumosz skalny i organiczny), 

Obiekty znajduj ące si ę w pobli żu terenu planowanej inwestycji: 

- most drogowy drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Gór zno-Starorypin. 
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie    

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Nie wyst ępuj ą.  

 

4. Zagro żenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót 

Wykaz zagro żeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 

- środki transportu poziomego i pionowego (przeje żdżaj ące samochody,     

pracuj ące koparki, spycharki, zag ęszczarki, maszyny do wbijania grodzic), 

- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 

- wpadni ęcie do wody – utoni ęcie, 

- transport poziomy i pionowy elementów i materiałów (uderzenia lub 

przygniecenia). 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót niebezpiecznych 

 Przeprowadzenie instrukta żu pracowników wchodzi w zakres obowi ązków 

firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami w/w prace. Roboty t e b ędą 

wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej oraz pod 

specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nale ży do obowi ązków firmy 

spełniaj ącej w/w zadania.     

 

6. Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie  

 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa ż inwestycja nie jest 

zaprojektowana w strefach szczególnego zagro żenia dla zdrowia.  

 

 Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia dla w/w 

inwestycji wykonano zgodnie z Ustaw ą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami. 

                  

                 Opracował:   
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