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1.   Projekt zagospodarowania terenu. 

 

1.1  Wiadomości wstępne, przedmiot i zakres inwestycji. 

                Projekt budowlany „Przebudowa urządzeń wodnych i wykonanie robót ziemnych 

dla rezerwatu Rabinówka” opracował Antoni Kluczko ul. Królicza 8, 15-534 Białystok. 

Inwestorem jest PTOP w Białowieży ul. Kolejowa-Wejmutka:Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 

15-471 Białystok. Inwestycja jest zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 

B.6733.6.2012 z dnia 12.11 2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Gródek, decyzją o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego nr JG.6733.26.2012.RK z dnia 19.11.2012r. wydaną przez 

Burmistrza Michałowa oraz pozwoleniem wodnoprawnym nr RŚ. 6341.4.2013  z dnia 

26.03.2013r wydanym przez Starostę Powiatu Białostockiego.    

                 Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa dwóch przepustów z piętrzeniem typu PP-2/80 L=9.0m na działkach o nr ew. 1783 i 

1780 w obrębie ewid. Gródek gmina  Gródek. 

-  odmulenie rowu o długości 450m na działce nr 1779/22 w obrębie Gródek gmina Gródek. 

-  rozbiórka rowów melioracyjnych (R-B i doprowadzalnik A-3) o długości 490m poprzez ich 

zasypanie i rozbiórka 3 przepustów  na działce o nr ew. 1779/14 w obrębie Gródek gmina 

Gródek. 

-  remont przepustu z piętrzeniem na granicy działek o nr ew. 474 i 481 w obrębie Mieleszki 

gmina Gródek. 

-  rozbiórka rowu o długości 436m i rozbiórka przepustu na działce o nr ew. 474 w obrębie 

Mieleszki gmina Gródek.   

-  rozbiórka rowu o długości 460m poprzez jego zasypanie na działce o nr ew. 538 w obrębie 

Kolonia Mieleszki. 

-  rozbiórka rowu o długości 400m z rozbiórką przepustu na działkach o nr ew. 233 i 291/1 w 

obrębie Kuchmy gmina Michałowo. 

-  rozbiórka rowu o długości 390m na działce o nr ew. 3/6 w obrębie Barszczewo gmina 

Michałowo. 

 

1.2  Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidywane w nim zmiany. 

 

                  Tereny objęte wnioskiem stanowią zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów grunty 

rolne, nieużytki oraz grunty stanowiące tereny komunikacyjne oznaczone symbolem dr. 

Realizacja inwestycji nie zmienia przeznaczenia tych części gruntów i nie przewiduje zmiany 

sposobu zagospodarowania  tego terenu. Rowy melioracyjne na których projektuje się 

przepusty są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.  Projektowana inwestycja w 

obrębie Gródek poprzez budowę przepustów na działkach o numerach ew. 1780 i 1783 i 

odmulenie rowu na działce nr 1779/22 uprości spływ wód roztopowych i opadowych wielkich 

ze zlewni, polepszy zdolność produkcyjną gleby oraz umożliwi prowadzenie nawodnień w 

okresie suszy. Obecnie ze względu na dekapitalizację istniejących przepustów spływ wód jest 

utrudniony co powoduje w okresie ich nadmiaru podtopienia terenu a w okresie suszy 

przesuszenia, gdyż brak jest możliwości nawodnień. Remont zniszczonego przepustu na 

granicy działek nr ew.474 i 481 w obrębie Mieleszki przywróci możliwość komunikacji 

między działkami oraz umożliwi przywrócenie funkcji piętrzenia. Założone rzędne piętrzenia 

na projektowanych przepustach są takie same jak na przepustach będących w ewidencji 

WZMiUW w Białymstoku przed ich dekapitalizacją i przejmą ich funkcje. Instrukcja 

gospodarowania woda jest dostosowana do nawodnień do celów rolniczych tak, że stany 

wody na działkach sąsiednich nie zostaną zmienione. 

W obrębie projektowanych obiektów brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia 

terenu. 

 

 



1.3  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

               Projektowane przepustu mają konstrukcję żelbetową i rurociągi z rur PEHD, o 

sztywności obwodowej Sn 8. Powyżej przepustu na długości 1.50m i poniżej na długości 

2.0m skarpy i dno rowów będą umocnione narzutem kamiennym (materiałem miejscowym). 

                       Zestawienie powierzchni zajętej pod projektowany przepust PP-2/80 

                                           i powierzchnie projektowanych umocnień. 

powierzchnia części żelbetowej przepustu        -  5.98m
2
 

powierzchnia umocnień z narzutu kamiennego – 26.00m
2
 

                                  
Projektowana rozbiórka rowów melioracji wodnych szczegółowych będzie 

polegała na ich zasypaniu gruntem znajdującym się obok, który został pozyskany przy ich 

wykonaniu. Teren rozbiórki i teren zajęty pod rowy zostanie przywrócony do rolniczego 

użytkowania. 

                           Zestawienie powierzchni rozbiórki i powierzchni pod rowy. 

Nr działki 

obręb 

Nazwa rowu Powierzchnia rowu 

(m
2
) 

Powierzchnia rozbiórki 

(m
2
) 

1714, obręb Gródek R - B 1740 2900 

1714, obręb Gródek Doprowadzalnik A-3 900 2000 

474, obręb Mieleszki M – 3/1 2180 8720 

538, obręb Kolonia Mieleszki M – 6/3 3220 9200 

3/6, obręb Barszczewo Bez nazwy 1560 3120 

233,291/1, obręb Kuchmy P – 2/11 1600 8000 

                                                                                  Razem    11200m
2            

Razem  33940m
2
 

                                  

1.4  Formy ochrony terenu. 

 

          Na działkach  na których jest zlokalizowana inwestycja nie ma obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. Teren inwestycji leży w obszarze osadniczo-rolnym o ograniczonym 

rozwoju: w obszarze Natura 2000 - „Puszcza Knyszyńska”kod: PLB 200003, wyznaczonym 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000(Dz.U.z 2011r., Nr.25, poz. 133) i w projektowanym 

specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000  „Ostoja knyszyńska” kod: PLH 200006, 

obszarze  zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej  z dnia 10 stycznia  2011r.  Celem 

ochrony rezerwatu jest zachowanie,ze względów przyrodniczych naukowych i 

dydaktycznych, ostoi rzadkich i chronionych gatunków awifauny lęgowej, a w szczególności 

populacji cietrzewia, na terenie Niecki Gródecko – Michałowskiej. W związku z lokalizacją  

przedsięwzięcia obowiązują ustalone przez RDOŚ w Białymstoku „Warunki prowadzenia 

robót”nr. WPN.670.1.5.2013.BM. 

 

1.5  Dojazd do obiektów i układ komunikacyjny. 

 

         Dojazd do obiektów projektowanych i obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

zapewniają istniejące drogi lokalne. Dojazd może odbywać się także po gruntach inwestora 

wytyczonymi trasami, jednak ze względu na występujące grunty torfowe i ich uwilgotnienie 

należy stosować transport wewnętrzny lekkim ciągnikiem z przyczepą. 

 

 

 

 

 



1.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

 

  Na terenie inwestycji nie jest prowadzona eksploatacja górnicza, natomiast  na terenie 

przyległym na gruntach  wsi  Barszczewo znajduje się odkrywkowa kopalnia  torfu. 

Właściciel Wokas – Kopalnie Torfu sp. z o.o. nie wnosi sprzeciwu odnośnie inwestycji na dz. 

nr ew.3/6 w obrębie Barszczewo gmina Michałowo. 

 

1.7 Informacje o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i użytkowników. 

  

     Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska. Nie emituje hałasu, 

nie wytwarza odpadów, nie wpływa również na zdrowie ludzi i zwierząt. Wykonana zgodnie z 

projektem nie obniży walorów estetycznych i krajobrazowych. Występowanie hałasu i 

wibracji przy realizacji projektu(praca spycharki i transport) na które czułe są zwierzęta i 

ludzie będą krótkotrwałe i bezpieczne a ich zasięg lokalny. Inwestycja stanowi element 

polepszający estetykę krajobrazu na terenach wiejskich. Wszelkie prace budowlane 

zgodnie  zostaną wykonane poza okresem lęgowym ptaków tj. w okresie 1.09 – 28. 02. 

 



 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.  Projekt architektoniczno-budowlany. 

 

2.1.  Przeznaczenie i program użytkowy. 

 

                   Realizacja planowanej inwestycji – budowa i remont przepustów z piętrzeniem i 

rozbiórka rowów i przepustów na gruntach należących do Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków z siedzibą w Białymstoku przyczyni się do lepszego wykorzystania wody w zlewni, 

zwiększy retencję wody  poprzez opóźnienie jej odpływu. W okresie wiosennych  roztopów 

i letnich wezbrań umożliwi zatrzymanie i magazynowanie jej w profilu glebowym. Umożliwi 

prowadzenie nawodnień do celów rolniczych zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą. 

 

2.2 Stan prawny terenu zajętego pod inwestycje. 

 

             Projektowana inwestycja zlokalizowana jest: 

a)  w obrębie Gródek gmina Gródek na działkach : 

-  nr ew, 1780 i 1783 stanowiących własność Skarbu Państwa we władaniu Gminy Gródek – 

drogi gminne. Zgoda na usytuowanie przepustów oraz zgoda na dysponowanie gruntem na 

cele budowlane w załączeniu. 

- nr ew. 1779/22 własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnej   

zgoda na odmulenie rowu z zachowaniem jego parametrów technicznych w załączeniu. 

-  nr ew.1779/14 stanowiącej własność PTOP z siedzibą w Białymstoku, ul Ciepła 17 

-inwestora. 

b)  w obrębie Mieleszki gmina Gródek na działkach nr 474 i 481 stanowiących własność 

PTOP - inwestora. 

c)  w obrębie Kolonia Mieleszki gmina Gródek na działce nr ew. 538 stanowiącej własność 

PTOP – inwestora. 

d)  w obrębie Kuchmy gmina Michałowo na działkach nr ew. 233 i 291/1 stanowiących 

własność PTOP – inwestora.      

e)  w obrębie Barszczewo gmina Michałowo na działce nr ew. 3/6 stanowiącej własność 

PTOP – inwestora. 

 

2.3.  Przepisy prawne. 

 

-  Ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (Dz.U.2010 nr 243 poz.1623) z póź. zm.    

-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póżn. zm.) 

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 24 lipca 2006r. W sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.) 

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca  2007r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(Dz.U. 

Nr 86, poz.579 z póżn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z dn.2008r.nr 25 

poz.150 z późn.zm.) 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(..) (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 

późn.zm.) 

-  Ustawa z dna 3 października 2008r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) 

 

 



2.4  Wykorzystane materiały i opracowania. 

-  mapy topograficzne i ewidencyjne będące w zasobach Starosty Białostockiego 

-  mapa zasadnicza w skali 1:1000 

-  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

- operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód Cieku Tartacznego z aktualną decyzją 

wodnoprawną z 2007r.(zasoby WZMiUW w Białymstoku) 

-  ewidencja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i zmeliorowanych obszarów w 

obrębie Gródek, Mieleszki, Kolonia Mieleszki i Kuchmy.(zasoby WZMiUW w Białymstoku) 

-  Projekt melioracji tego terenu - zad.inw.Supraśl Górna IV/2 (zasoby WZMiUW w 

Białymstoku) 

-   pozwolenie wodnoprawne nr RŚ. 6341.4.2013   z dnia   26 .03. 2013r. 

 

2.5  Podstawowe dane wynikowe obliczeń hydrologicznych. 

 

                   Projektowane przepusty z piętrzeniem typu PP – 2/80na działkach o nr ew. 1780 i 

1783 w obrębie Gródek usytuowane są na rowie o powierzchni zlewni F=6.47km² a 

remontowany przepust z piętrzeniem typu PP-2/80 na granicy działek 474 i 481 w obrębie 

Mieleszki na rowie M-4 o powierzchni zlewni F=2.45km². Średnice projektowanych 

przepustów ustalono w wyniku obliczeń przepływów charakterystycznych i 

prawdopodobnych. Projektowane przepusty położone są na rowach w pobliżu głównych 

odpływów tj. rzeki Supraśl i Cieku Tartacznego i zlokalizowane w dużych kompleksach 

użytków zielonych, dlatego zwymiarowano je na przepływ Q50%. Przepływy 

charakterystyczne cieków w przekrojach projektowanych przepustów obliczono wzorami 

empirycznymi Iszkowskiego a przepływy prawdopodobne wg genetycznej formuły opadowej 

opracowanej przez IMGW w Warszawie. Opad średni z wielolecia przyjęto dla stacji 

opadowej Gródek w wysokości 585mm. Wartości obliczonych przepływów 

charakterystycznych  zamieszczono  w  tabeli  nr  1 a  przepływów   prawdopodobnych      w 

tabeli nr 2.     

                                                                                                                             tabela nr 1 

Nazwa 

 rowu 

Powierzchnia 

      zlewni 

      (km2) 

      Wartości przepływów (m3/s)         Spływy (l/s/km2) 

   Qm 

 

   Q1 

 

   Q2      Q4       qm       q1      q2 

Dopr. 

  A-3 

6,47   0.036 0.011  0.019 1.101 

 

5.56 

 

1,7 2.94 

 

  M-4 2,45   0.014 0.004  0.007 0.426 5.71 

 

    1.63 

 

 2.86 

 

  

                         Wartości współczynników przyjętych do wzorów:cm- 0.30, V1- 1.0, V2-0.75, 

        ch- 0.030(do przepływu Q4),m-9.7 i 9.9. 

                                                                                                                                 tabela nr 2         

Nazwa 

 rowu 

Zlewnia w przekroju 

          budowli 

           (km²) 

             Q1% 

          (m³/s) 

           Q20% 

         (m³/s) 

              Q50% 

            (m³ /s) 

  Dopr. 

   A-3 

6.47 

 

1.255 

 

  0.538 

 

0.292 

  M-4 2,45 0.555 0.234 

 

0.129 

 

 



Prawdopodobieństwo kwantyli dla regionu 4a  :   20% - 0.421,  50% - 0.233 

Światło przepustów ustalono w oparciu o wzór 

    D=(Q:1.4µ) 

Q - przepływ obliczeniowy, Q50% - 0.292m³/s 

µ – wsp. zwężenia: dla przekroju kołowego o skrzydłach prostokątnych µ=0.8 

D- z obliczeń przyjęto 0.80m. 

 

2.6  Hydrologia i gospodarka wodą. 
 

               W zlewni rowów M i doprowadzalnika A-3 nie występują inni użytkownicy   wody 

poza  rolnictwem. Całość przepływu po zminusowaniu przepływu nienaruszalnego 

(biologicznego) może być wykorzystana dla potrzeb rolnictwa, tzn. podtrzymania lustra wody 

gruntowej na przyległych użytkach zielonych w wyniku piętrzenia na zaprojektowanych 

przepustach. Przepływ nienaruszalny (biologiczny) przyjęto w wysokości 20% przepływu Q1 

lub 20% przepływu Q2. W przekroju przepustów na rowie doprowadzalnik A jest to Qn-2.2l/s, 

a w przekroju przepustu na rowie M-4 Qn-0.8l/s. 
           Prowadzenie piętrzeń na projektowanych przepustach z piętrzeniem należy prowadzić 

zgodnie z instrukcją  gospodarowania wodą, która jest załącznikiem do operatu 

wodnoprawnego i aktualną decyzją wodnoprawną oraz we współpracy z okolicznymi 

użytkownikami terenów pozostających w zasięgu oddziaływania piętrzeń. 

 

2.7     Rozwiązania projektowe. 

2.7.1  Warunki geotechniczne,  posadowienie budowli i przyjęte rozwiązania projektowe 

przepustów z piętrzeniem. 

 

                    W profilu glebowym w miejscu posadowienia przepustów występują torfy o 

głębokości warstwy powyżej 2.50m występujące na podłożu piaszczystym. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.R.P.z dnia 27 kwietnia 2012r.,poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu 

budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste. 

                   Z uwagi na głębokość zalegania warstwy torfu, która jest słabonośna przepusty na 

działkach o nr ew. 1780 i 1783 należy posadowić na wzmocnionym podłożu. Wzmocnienie 

należy wykonać przez ułożenie geosiatki komórkowej (np.GEOWEB lub NEOWEB)na 

geowłókninie oraz na warstwie filtracyjno-separacyjnej z pospółki grubości 15cm.ułóżonej na 

geowłókninie o gramaturze 400g/cm2. Komórki wypełnić grubym żwirem.  Dodatkowo doki 

przepustu  posadowić  na palach o średnicy  25cm. (4szt. na  dok) wbitych i opartych na spągu 

warstwy mineralnej, stężonych płytą żelbetową grubości 10cm. Stanowiącej podstawę pod 

dok. Przewody przepustów wykonać z rur PEHD, Sn-8 lub odpowiadające. Wskazane jest 

ułożenie przewodu bez połączeń o długości jak długość przepustu. Z uwagi na to , że do 

zasypania przepustu należy użyć grunt mineralny dowieziony projektuje się ściankę szczelną. 

Połączenie ścianki szczelnej z konstrukcją wlotu przedstawiono w części rysunkowej 

projektu. Remontowany przepust na granicy działek nr ew. 474 i 481 w obrębie Mieleszk i 

posadowić na istniejących płytach korytkowych po usunięciu rur i konstrukcji wlotu i wylotu 

przepustu. Doki przepustu posadowić na płycie żelbetowej stanowiącej stężenie pali wbitych 

w spąg warstwy mineralnej podłoża. Ściankę szczelną i obsypanie przepustu gruntem 

mineralnym zagęszczonym jak w przepustach na dz. 1780 i 1783.Umocnienie skarp i dna 

przed i za przepustem należy wykonać jako narzut kamienny w płotkach faszynowych. 

Zamknięcia stanowią szandory drewniane. Na wlotach przepustów należy zainstalować znaki 

dozwolonego piętrzenia w postaci bolca metalowego i napisu „NPP” na ścianie odwodnej 

budowli.   



  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEPUSTÓW I ICH PARAMETRY      

                  

nr działki 

nazwa cieku 

   typ 

przepustu 

długość 

    (m) 

       rzędne dna   rzędne 

piętrzenia 

współrzędne 

geograficzne 

uwagi 

 wlotu  wylotu 

1783ob.Gródek 

dopr. A-3 

 PP-2/80   9.0 

 

 140.35 

 

 1 40.30 

 

  141.55 

 

N-53°3´57" 

E-23º39´24" 

 

1780ob.Gródek 

dopr. A-3 

 PP-2/80   9.0 

 

 140.10 

 

  140.05   141.30 N-53º4´3" 

E-23º39´24" 

 

474,481 obręb 

Mieleszki,M-4 

 PP-2/80   7.0 

 

 139.90 

 

  139.95   141.10 N-53º3´51" 

E-23º40´29" 

remont 

 

2.7.2  Odprowadzenie wód budowlanych. 

                

          Wykonanie przepustów na działkach o nr ew. 1780 i 1783 projektuje się w osłonie 

gródz; dolnej i górnej bez wykonywania kanału opływowego. Należy w dnie 

doprowadzalnika A ułożyć rurę o średnicy min 25cm. i wykonać grodze górną i dolną. Po 

wykonaniu przepustów i umocnień z narzutu kamiennego należy wykonać konserwację 

istniejących przepustów o średnicy 60cm z ułożeniem rurociągu na rzędnej 140.35 m npm., 

obetonowaniu styków rur i wykonaniu nasypu nad rurociągami z gruntu mineralnego 

z dowozem. Następnie należy wykonać odmulenie doprowadzalnika A z nadaniem dla 

przekroju poprzecznego cieku następujących wymiarów: szerokość w dnie 0.6m, nachylenie 

skarp 1:1,5, rzędna doprowadzalnika przy wylocie za przepustem na działce nr 1783 ,140.35m 

npm., rzędna doprowadzalnika przy wlocie przepustu na działce nr 1780, 140.10 m npm. Po 

wykonaniu projektowanych przepustów i umocnień za dokami, wykonaniu konserwacji 2 

przepustów o średnicy 60cm., odmuleniu doprowadzalnika A – 3, można budowle obciążyć 

wodą i przystąpić do rozbiórki rowów na działce 1779/14. 

 

2.8  Rozbiórka rowów i przepustów. 

 

              Rowy przewidziane do rozbiórki należy zasypać gruntem znajdującym się obok, 

który został wydobyty przy ich wykonaniu, poprzez  jego przemieszczenie  z odległości do 15 

m z obu stron rowu -  rowy   M-3/1, M-6/3, rów bez nazwy na dz. nr 3/6 w obrębie 

Barszczewo, i rów P/11, oraz przemieszczenie z jednej strony przy rozbiorce rowów na 

działce nr 1779/14. Teren pozostawić bez obsiewu do zasiedlenia gatunkami miejscowymi.  

Gruz z rozbiórki przepustów usunąć poza obręb budowy. Przed rozpoczęciem likwidacji rowu 

P-2/11 na działce nr 233 i 299/1 w obrębie Kuchmy należy wykonać roboty przygotowawcze 

– karczowanie drzew i krzaków porastających skarpy i dno rowu. Dłużyce, drągowinę , 

gałęzie i  karpinę należy wywieźć poza obręb budowy w miejsce wskazane przez inwestora. 

Nie należy zasypywać karpiny w wykopie  likwidowanego rowu z uwagi na późniejsze 

osiadanie gruntu i trudności z późniejszym użytkowaniem tego terenu. Przy likwidacji rowu 

na działce  nr 3/6 w obrębie Barszczewo z uwagi na małą ilość  gruntu do likwidacji rowu,  

karpinę należy zasypać w wykopie po rowie z zagęszczeniem gruntu nad karpiną, Grunt do 

likwidacji rowu należy pozyskiwać  z obu stron rowu, do granicy z działkami 3/14 i 3/16. 

Likwidację tego rowu należy wykonać koparką nie wjeżdżając na teren działek nr 3/14 i 3/16. 

Przy zasypywaniu rowów grunt należy zagęszczać walcem ciągnionym warstwami. Teren 

likwidowanego rowu  i teren z którego był pozyskiwany grunt należy wyrównać i wałować 

wałem łąkowym. 

 

 



                  ZESTAWIENIE PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI ROWÓW       

Nazwa 

rowu 

 z 

ewidencji 

 Długość 

odcinka     

(m) 

Parametry 

z ewidencji 

szer.dna/nach skarp 

Kubatura 

   (m3) 

Nr działki 

  obręb 

Właściciel 

     R - B 290     0.8 / 1:1.5 1412 

 

1779/14 

obr. Gródek 

 PTOP 

A - 3 200 

 

    0.6 / 1:1.5 670 

 

1779/14 

obr. Gródek 

      PTOP 

      M-3/1 436 

 

    0.8 / 1:1.5 1820 

 

       474 

obr.Mieleszki 

      PTOP 

     M-6/3 460     0.5 / 1:1.5 2578 

 

      538 obręb 

KoloniaMieleszki 

      PTOP 

  P-2/11       400     0.5 / 1:1.5 1946 

 

     233,291/1 

  obręb Kuchmy 

      PTOP 

bez nazwy 390     0.5 / 1:1.5 1320 

 

    3/6 obręb 

     Barszczewo 

      PTOP 

            Razem      2176m                                  Razem  9746m³ 

 

 

                 WYKAZ PRZEWIDZIANYCH DO LIKWIDACJI PRZEPUSTÓW 

      Nazwa 

       Rowu 

  numer 

działki 

numer budowli 

wg ewidencji 

WZMiUW 

Typ przepustu Właściciel 

działki 

      R – B 1779/11 

obr,Gródek 

64PP 

62PP 

PP-1/60 

PP-1/60 

PTOP 

      A – 3 1779/14 

obr.Gródek 

13PP PP-1/60 PTOP 

     M-3/1 474 

obr.Gródek 

24PP PP-3/100 PTOP 

     P-2/11 233 

obr.Kuchmy 

38P P-1/60 PTOP 

 

 

2.9 Technologia wykonania robót i uwagi dla wykonawcy. 

             Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów a po ich wykonaniu geodezyjną 

inwentaryzację. 

               Przyjęta przez projektanta technologia wykonania robót została dostosowana do 

warunków terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią uzgodnień i stosować się do 

zamieszczonych tam uwag i zaleceń. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji wlotów i wylotów 

przepustów jako prefabrykaty i dostarczenie ich na miejsce wbudowania. Wszystkie roboty 

należy wykonać zgodnie z uwagami podanymi na rysunkach konstrukcyjnych i 

obowiązującymi normami. 

 

 



 

2.10 Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót. 

Odbiór robót należy dokonać w oparciu o: 

-  projekt budowlany i wykonawczy. 

-  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

-  obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

             Materiały stosowane do wykonania projektowanych robót mające wpływ na 

spełnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagań podstawowych określonych 

w ustawie – Prawo budowlane, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny być oznakowane 

odpowiednim znakiem świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W 

przypadku braku znaku na wyrobie dostawcy materiałów muszą wydać Wykonawcy robót 

potwierdzoną kopię odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania. 

Przedstawienie dokumentów nie jest konieczne jeżeli na wyrobie w sposób trwały jest 

umieszczony jeden z poniższych znaków. 

-  znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie „B'' 

-  deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną w postaci symbolu tej normy lub 

aprobaty 

-  w odniesieniu do wyrobów stosowanych jednostkowo oświadczenie producenta lub 

dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem. 

Odbiorom przejściowym podlegają: 

-  przygotowanie wzmocnienia podłoża pod fundamenty przepustów 

-  ściankę szczelną z uszczelnieniem części odkrytej folią budowlaną 

-  wykonane zbrojenie konstrukcji przepustów 

-  wyprofilowanie skarp i dna pod umocnienia 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

                                             UWAGA 

 

                               Wszędzie tam, gdzie w opisie projektowanego przedmiotu zamówienia 

został wskazany z nazwy produkt lub materiał (projekcie budowlanym i wykonawczym, 

operacie wodnoprawnym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze 

robót), dopuszcza się możliwość stosowania wyrobu równoważnego. 





 





 
 



 



 



 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INFORMACJE  DO  PLANU  BIOZ 

 

 

 

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa urządzeń wodnych i wykonanie robót 

ziemnych         

                                        dla rezerwatu Rabinówka. 

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Sekretariat; ul. Ciepła 17 

                                                                                                             15-471 Białystok 

 

 

 

Opracował: Antoni Kluczko 

 Białystok, marzec 2013r. 

 

 

 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

                         Zakres robót, których dotyczy informacja obejmuje roboty 

wyszczególnione 

w pkt. 1.1 projektu a w szczególności: 

-  roboty przygotowawcze w tym karczunkowe 

-  budowę przepustów z piętrzeniem, szt.2 

-  remont przepustu z piętrzeniem, szt 1 

-  odmulenie rowu o długości 450m 

-  rozbiórkę rowów o łącznej długości 2176m 

-  rozbiórkę przepustów szt. 5 

-  uporządkowanie terenu 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

                Na występują. 

 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

                Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury  technicznej , sieci podziemnej 

i nadziemnej uzbrojenia terenu, dlatego zagrożenia nie wystąpią. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich występowania. 

 

            Zagrożenia wiążą się się z zakresem i charakterem wykonywanych robót. 

Szczególną ostrożność należy zachować: 

-  przy robotach karczunkowych, szczególnie ścinaniu drzew 

-  przy pracach w pobliżu sprzętu mechanicznego w tym w pobliżu spycharek, koparek 

oraz przy robotach transportowych 

-  przy pracach rozbiórkowych i załadunku gruzu 

-  przy obsłudze sprzętu elektromechanicznego w tym agregatu prądotwórczego 

 



 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

                  Przed przystąpieniem do wykonywania pracy należy przeprowadzić 

instruktaż stanowiskowy, który powinien zapoznać uczestników szkolenia z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 

stanowiskach, przez osoby kierujące pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę. 

Odbycie przez pracownika instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

              Przy wykonywaniu powyższej inwestycji nie występują strefy szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. W przypadku wystąpienia zagrożenia 

należy udzielić pierwszej pomocy. W miejscu budowy powinna znajdować się 

przenośna apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy dostępny środek 

lokomocji. 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 





 

 

  



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
  



 



 



 



 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 


