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 1.   Projekt zagospodarowania. 

A.  Część opisowa. 

1.1  Wiadomości wstępne, przedmiot i zakres inwestycji. 

  Projekt budowlany „Przebudowa urządzeń wodnych i wykonanie robót ziemnych dla 

rezerwatu Rabinówka – budowa jazu na Cieku Tartacznym” opracował Antoni Kluczko ul. 

Królicza 8,15-534 Białystok.  Inwestorem   jest  Polskie  Towarzystwo  Ochrony  Ptaków 

w Białowieży ul. Kolejowa-Wejmutka: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17,15 -534 Białystok. 

Inwestycja   jest   zgodna   z   decyzją  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  

nr B.6733.9.2012 z dnia 28.12.2012 r. wydaną przez Wójta Gminy Gródek,  oraz 

pozwoleniem wodnoprawnym. 

Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa jazu typu J.3 – 1,2 z zamknięciem zasuwowym dwudzielnym JZD.-1,6 z adaptacją 

do jazu JZD.3-1,2., 

- odbudowa umocnień  Cieku Tartacznego w obrębie jazu na długości 67m., 

- wykonanie tymczasowego kanału obwodowego na okres budowy jazu i jego rozbiórka przed 

oddaniem budowli do eksploatacji, 

 

1.2  Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidywane w nim zmiany. 
  Tereny objęte wnioskiem stanowią zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów grunty 

rolne,  oraz wody. Ciek Tartaczny w miejscu projektowanego jazu ma parametry: szerokość w 

dnie 2.0m, nachylenie skarp 1:1.5, umocnienie podstawy skarp to opaska faszynowa Ø 

2x15cm. Realizacja inwestycji nie zmienia przeznaczenia tych części gruntów i nie 

przewiduje zmiany sposobu zagospodarowania  tego terenu. Projektowana inwestycja 

ograniczy nagły odpływ wód ze zlewni Cieku Tartacznego,  oraz umożliwi prowadzenie 

nawodnień w okresie suszy. Obecnie ze względu na dekapitalizację istniejących przepustów z 

piętrzeniem w okresie suszy następuje przesuszenie okolicznych terenów,  gdyż brak jest 

możliwości nawodnień. Instrukcja gospodarowania woda jest dostosowana do nawodnień do 

celów rolniczych tak, że stany wody na działkach sąsiednich nie zostaną zmienione. W 

obrębie projektowanego jazu brak jest sieci podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu. 

 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowany jaz ma konstrukcję żelbetową. Powyżej i poniżej jazu dno i skarpy rzeki 

będą umocnione płytami żelbetowymi wylewanymi na miejscu, oraz narzutem kamiennym. 

Groble zostaną uformowane z ziemi pozyskanej z wykopu i umocnione płatami darniny. 

Wielkości umocnień zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Teren zajęty czasowo zostanie 

uporządkowany i przekazany właścicielom.  

Zestawienie powierzchni zajętej pod projektowaną budowle i powierzchnie 

projektowanych umocnień. 

 Powierzchnia części żelbetowej jazu                 - 25.10m
2
 

 Powierzchnia umocnień z płyt żelbetowych      - 60.70m
2
 

 Powierzchnia umocnień z narzutu kamiennego - 49.20m
2
 

 Groble ziemne umocnione darniną                    -  242m
2 

 

1.4  Formy ochrony terenu. 
  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.  Ponadto 

inwestycja  częściowo zlokalizowana  jest  w  granicach  rezerwatu  przyrody  „Rabinówka” 

ustanowionego Rozporządzeniem  Nr 67/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005r. 



(Dz.U. z 2005r. Nr 257, poz.2899). 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. 

 

1.5  Dojazd do obiektów i układ komunikacyjny. 
  Dojazd do  projektowanego jazu zapewniają istniejące drogi gminne. Dojazd może 

odbywać się także po gruntach inwestora wytyczoną trasą  na działce nr ew.474, jednak ze 

względu na występujące grunty torfowe  należy stosować transport wewnętrzny lekkim 

ciągnikiem z przyczepą o ładowności do 2.5t. 

 

1.6  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 zostaną 

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

 

1.7  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

  Na terenie inwestycji nie jest prowadzona eksploatacja górnicza.  

 

1.8 Sprawdzenie zgodności projektowanej inwestycji z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego i innymi decyzjami. 

  Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzją nr OŚ.6220.59.2012 o 

środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją nr B.6733.9.2012 o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego wydanymi przez Wójta Gminy Gródek. Ponadto dla projektowanej inwestycji 

zostały ustalone warunki prowadzenia robót - decyzja RDOŚ w Białymstoku z dnia 

01.03.2013r., nr WPN.670.1.11.2013.BM. Wszystkie warunki i nakazy zawarte w decyzji 

zostały uwzględnione w projekcie. Realizacja projektu nastąpi pod stałym nadzorem 

przyrodniczym. Projektowanej inwestycji udzielono również pozwolenia wodnoprawnego 

-decyzja Starosty Powiatu Białostockiego z dn.05.04.2013r. Nr OŚ.6341.12 2013,  

oraz z dn.26.06.2013r. Nr RŚ.6341.12.2013 





 

 



2.  Projekt architektoniczno-budowlany. 

 

A.  Część opisowa. 

2.1.  Przeznaczenie i program użytkowy. 
           Realizacja planowanej inwestycji – budowa jazu  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  

i pozwoleniem wodnoprawnym.  

 

2.2  Stan prawny terenu zajętego pod inwestycje. 

            Projektowana inwestycja zlokalizowana jest  w obrębie Mieleszki, na działkach nr ew. 27/2, 

19/1, 474.  gmina Gródek, w powiecie białostockim. 
-  działka 27/2 w obręb Mieleszki gmina Gródek jest wodą publiczną stanowiącą własność Skarbu 

Państwa – prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podlaskiego. 

-  działka  nr ew. 19/1 w obrębie  Mieleszki gmina Gródek jest własnością  Skarbu  Państwa  

a jednostką władajacą Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły. 
-  działka nr ew. 474 w obrębie Mieleszki gmina jest własnością Polskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków w Białowieży ul. Kolejowa – Wejmutka z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciepła 17 (inwestora).  

 

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

-  Ustawa  z  dnia  18 lipca  2001r.  Prawo wodne  (Dz. U. Nr 115,  poz.  1229  z  późń. 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  późń. 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 późń. 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 póżn. 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 i Kolonia Mieleszki .(zasoby WZMiUW w Białymstoku) 

-  Projekt melioracji tego terenu – zad.inw. Supraśl Górna IV/2 (zasoby WZMiUW w Białymstoku) 
-  operat wodnoprawny na wykonanie jazu z uprawomocnioną decyzją wodnoprawną. 

 

2.5  Podstawowe dane wynikowe obliczeń hydrologicznych. 
  Przepływy charakterystyczne cieku w przekroju projektowanego jazu obliczono wzorami   

empirycznymi   Iszkowskiego,   a   przepływy   prawdopodobne    wg. genetycznej formuły opadowej  

opracowanej  przez  I M G W  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 

Powierzc

hnia      
zlewni      

(km2) 

      Wartości przepływów (m3/s)         Napełnienie (m)  

przy  

  Qo   
(m³/s) 

  Q1   
(m³/s) 

 Q2   
(QNT) 

(m³/s) 

 Qm 
(m³/s) 

Q4 
(m³/s) 

NQ(Qo)   

       (m)  
SNQ(Q1)   

       (m)  
QNT(Q2)   
       (m)      

Ciek 
Tartaczny 

59.00   0.033 0.066  0.115 0.274 6.70 
 

0.13 
 

 

 

0.15 
  

 

0.25 
 

  

 

  

                              Wartości współczynników przyjętych do wzorów:cm- 0.30, V1- 0.8, V2-0.60, 

        ch- 0.025(do przepływu Q4), m-7.81. 
 

                                                                                                                                tabela nr 2         

 
  Przekrój 

Ciek  

Tartacznym 

hm. 1+40 

                                      Przepływy prawdopodobne Qp% 
                         prawdopodobieństwo  kwantyli dla regionu 4a 

1% 

1.00 

3% 

0.79 

5% 

0.679 

10% 

0.558 

20% 

0.421 

50% 

0.233 

7,72 

 

6,1 5,24 

 

4,31 

 

3,25 

 

1,80 

 

                    

2.6 Hydrologia i gospodarka wodą. 
               W zlewni Cieku Tartacznego 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 z 

uwzględnieniem ilości wody pobranej do nawodnień powyżej projektowanego jazu. Przepływ 

nienaruszalny (biologiczny) obliczono jako 20% przepływu Q1 lub 10% przepływu Q2  - stanowi to 
wartość 0.013m³/s. W aktualnej decyzji wodnoprawnej z 2007r dla Cieku Tartacznego wartość 

przepływu nienaruszalnego wynosi Qn =0.027m
3
/s, dlatego w przekroju  jazu przyjęto tą sama wartość 

czyli 0.027m
3
/s. Przy tym przepływie prędkość przepływu wynosi 0,107m/sek, a napełnienie cieku 

wynosi 0,12m.  

           Prowadzenie piętrzeń na projektowanym jazie 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. 

 

2.6.1 Klasa ważności budowli. 
                 Klasę budowli hydrotechnicznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 20.04.2007r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Jaz z uwagi na wysokość piętrzenia nieprzekraczającą 

2,0m, ilość gromadzonej wody poniżej 0,2mln m³ oraz to, że w przypadku ich zniszczenia nie ma 
zagrożenia dla terenów zabudowanych i terenów intensywnych upraw rolnych, nie podlega 

klasyfikacji  na podstawie klasyfikacji głównych budowli hydrotechnicznych, jednak spełnia warunki 

techniczne dla budowli klasy IV. 

2.7 Ustalenie światła jazu. 

Światło jazu  ustalono  porównując   krzywą  przepływu  Cieku  Tartacznego  z granicznymi 

krzywymi przepływu dla  jazu o  szerokości  dna  B = 3.0m.Krzywa  przepływu  Cieku  Tartacznego  
mieści się  w „widłach” krzywych przepływu dla  światła  B = 3,0m. Istniejący  przekrój poprzeczny 

poprzeczny  koryta  Cieku  Tartacznego  w  obrębie  jazu  przeprowadzi  wodę  brzegową   wielkości  

Q = 3,8m³. Pozostała część przepływu  miarodajnego i kontrolnego  przeprowadzana jest  doliną. 
Projektowane światło jazu B=3,0m z nadpiętrzeniem z = 0,06m (przy wartości dopuszczalnej 0,20m)  

przeprowadzi wodę brzegową Q = 3,8m³. Odległość od  spodu kładki przy przejściu wody brzegowej 

wyniesie 0.80m. 



 

2.8 Rozwiązania projektowe i podstawowe dane techniczne.  
Zaprojektowano jaz jednoprzęsłowy o świetle B=3.0m, rzędnej dna 139.50m npm, rzędnej zw. 

wody NPP 141.60m npm. Zastosowano beton o parametrach BH-25 o wodoszczelności W-6 i 

mrozoodporności F-150. W otworze jazu zamontowane zostaną zamknięcia zasuwowe dwudzielne 

typu JZD.3 – 1,6 z adaptacją  do zamontowania w otworze jazu typu J.3 – 1,2. Napęd mechanizmów 
ręczny. 

- Dok główny : konstrukcja monolityczna. 

- Skrzydło górne: dwuczęściowe – pierwsza część wisząca zamocowana na ścianie doku głównego, 

druga wolnostojąca w formie muru oporowego na płycie fundamentowej o wymiarach 1.30m x 2.30m. 
- Skrzydło dolne monolityczne połączone z dokiem głównym na płycie fundament. grubości 25 cm.. 

- Umocnienie ponuru płytami betonowymi zbrojonymi, grubości 15 cm., na długości 3.0m. Długość 

umocnienia z płyt mierzona po skarpie wynosi 2.92m. Przed płytami umocnienie z narzutu 
kamiennego luzem grubości 50cm., na długości 1.0m. 

- Umocnienie poszuru płytami betonowymi zbrojonymi grubości 20cm., na długości 4.0m. 

zakończone krawężnikiem betonowym  wysokości 50cm. Za płytami na długości 4.0m. narzut 

kamienny  w płotkach faszynowych o grubości 25cm na warstwie geowłókniny o gramaturze 400g/m2 
i podsypce z pospółki grubości 15cm. Zakończenie umocnienia to palisada z pali  o długości 1.50m.i 

narzut kamienny luzem grubości 50cm., na długości 1.0m. W dnie umocnienie z materaca 

faszynowego. Jako alternatywa można wykonać narzut kamienny na warstwie geowłókniny i 
podsypce z pospółki grubości 15cm. 

- Części metalowe jazu oczyszczone i malowane dwukrotnie farbami do gruntowania oraz dwukrotnie 

farbami nawierzchniowymi. 
-  Darniowanie nasypów wg projektu. 

- Zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem wód gruntowych: powierzchnie odziemne 

konstrukcji betonowych należy powlec dwukrotnie lepikiem.  

- Izolacja odkrytych części ścian, kładki i płyt poprzez dwukrotne pokrycie mieszanką Hydrostop – 
produkt 209 wg instrukcji producenta. 

-  Zamknięcia remontowe z szandorów drewnianych o grubości bala 10cm. 

-  Ścianka szczelna długości L = 8.70m, wysokości h = 2.50m.  
-  Grobelki kierujące wysokości 0.50m. 

Powierzchnia nawadniana – 8.70 ha 

Dojazd i dojście po terenie działki nr 474. 
 

2.8.1 Rodzaj urządzeń pomiarowych. 
             Na projektowanym jazie zostanie zainstalowany znak dozwolonego piętrzenia w postaci bolca 

metalowego i napisu „NPP” na ścianie odwodnej budowli, oraz dwóch łat wodowskazowych: od wody 
górnej i od wody dolnej. Miejsce montażu łat jest wskazane w projekcie. 

 

2.8.2 Warunki geotechniczne i  posadowienie budowli. 
  Dla  potrzeb niniejszego projektu  wykonano  opinię  geotechniczną  o  warunkach gruntowo – 

wodnych   posadowienia jazu.  W  wyniku  dokonanego  badania  geologicznego i geotechnicznego 

ustalono, że w badanym  podłożu  do  głębokości 6.0m   zalegają  utwory czwartorzędowe. 

Wydzielono dwa pakiety gruntów: 
1. Grunty rodzime organiczne w postaci torfów zalegających do głębokości 1,7 – 1,8m nie nadających 

się jako bezpośrednie posadowienie fundamentów budowli. 

2. Pakiet gruntów wolnolodowcowych niespoistych – piasek drobny i piasek pylasty. Występuje on 
pod torfem i osiąga miąższość ponad 4.2m. Spągu nie przewiercono. Ze względu na stan wydzielono 3 

warstwy geotechniczne: 

- warstwa II1  piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym :Id = 0.40 – 0.42,    IDn = 0.41 
- warstwa II2   piasek jw. lecz o stopniu zagęszczenia: IDn = 0.52 

- warstwa II3  piasek drobny i   pylasty  w  stanie  zagęszczonym,  stopień  zagęszczenia  ID = 0.70 – 

0.72,   IDn = 0.71 

  Są to grunty nośne, nadające się do wykorzystania jako bezpośrednie podłoże fundamentów 
obiektów kubaturowych. 

  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. 

  Projektowana rzędna posadowienia  wynosi 138.80m npm. Na  tym  poziomie  bezpośrednim           
podłożem   będą   grunty    piaszczyste  w  stanie  średnio  zagęszczonym,  warstwy : II1  (IDn = 0.41) 

oraz  II2 (IDn  =  0.52). Po usunięciu warstw torfu  i obniżeniu zwierciadła wody zalegającą w  podłożu 

warstwę  piasku  należy  dogęścić  do osiągnięcia stopnia zagęszczenia ID > 0.60. 
  Z uwagi na to, że do głębokości 1.80m w profilu glebowym   zalegają torfy, nie   nadające się 

do   obsypania   fundamentów   jazu,  do  obsypania  fundamentów  należy  użyć grunt   mineralny  

z domieszką frakcji  gliniastej  lub  ilastej  dostarczony  z  zewnątrz..  Obsypanie fundamentów należy 

wykonać warstwami grubości nie przekraczającej 0.30cm,  zagęszczając każdą   warstwę do Is>0.95. 
 

Sprawdzenie niezbędnej drogi filtracji wg Lene'a dla piasku drobnego występującego w podłożu. 

- długość  obrysu podziemnego wynosi Lo =8.30 > wsp. C=7.0 – warunek spełniony. 
- długość obrysu bocznego Lo=13 > wsp. C=7.0 – warunek spełniony. 

            

2.8.3 Wykop fundamentowy i  odprowadzenie wód budowlanych. 

  Jaz wykonany zostanie w szerokoprzestrzennym wykopie fundamentowym  o  nachyleniu 
skarp 1:1.5. Obniżenie poziomu wody w wykopie projektuje się ze względu  na  występujące  piaski  

drobne i pylaste za pomocą  zestawu  igłofiltrów.  W  celu  wydłużenia  drogi  filtracji i  zmniejszenia 

napływu wód gruntowych do wykopu  fundamentowego  zostaną  wykonane  przegrody ze ścianki  
szczelnej o długości 6.0m i długości  brusów 4.0m, odgradzające wykop  od  koryta    cieku, jako  

umocnienie wykopu. Będą one  jednocześnie osłoną od wód cieku które  opłyną  wykop   kanałem  

obwodowy  wykonanym  po  lewej  stronie. Napęd  silników sprzętu  z  agregatu  prądotwórczego. 
Zaprojektowano  kanał  obwodowy  o  długości  90 m, szerokości  w  dnie  2.0m, nachyleniu  

skarp1:1.5  i  średniej  głębokości  1.30m.  Na wlocie kanału   obwodowego   należy   wykonać 

obniżenie dna głębokości  0.50m  jako  osadnik rumowiska  i usuwać osadzające się osady, 

uniemożliwiając przedostawanie  się ich poniżej. Po   zakończeniu   robót    kanał   należy   zasypać   
materiałem  pozyskanym  podczas   jego wykonania ze starannym zagęszczeniem  a  powierzchnię  

terenu  wyrównać,  pozostawiając go bez obsiewu do zasiedlenia gatunkami miejscowymi zgodnie z  

warunkami  prowadzenia robót. 
 

2.8.4  Umocnienia ponuru i poszuru oraz cieku w obrębie jazu. 
  Na  ponurze jazu należy wykonać na długości 3.0m umocnienia dna i skarp z płyt wylewanych 
na miejscu grubości 15cm dozbrajanych siatką z prętów o średnicy 8mm, oczko 25x25cm 

zakończonych krawężnikiem betonowym wysokości 50cm, oraz narzutem kamiennym na długości 

1.0m. Na poszurze umocnienie jak na ponurze lecz na długości 4.0m, grubości 20cm, zakończone  

krawężnikiem  betonowym.  Poniżej  umocnienia  z  płyt zostanie wykonane umocnienie z narzutu 
kamiennego w płotkach faszynowych grubości 25cm zakończone palisadą z pali o średnicy 7-9cm i 

długości 1.50m, oraz narzutem luzem  na długości 1.0m. Projektuje się odbudowę umocnień cieku na 

długości 67m. Podstawę skarp z opaski faszynowej o średnicy 2x15cm, darniowanie skarp pasem 
0.50m, wyżej obsiew mieszanką traw. Obsiew skarp jest umocnieniem biologicznym. Należy stosować 

mieszankę na grunty torfowe o składzie jak trawy miejscowe. Darninę należy pozyskać na miejscu, 

między innymi z terenu przeznaczonego pod wykonanie  grobelek. Nie należy stosować podsiewu na 

terenie Rezerwatu Rabinówka. Teren ten pozostawić do zasiedlenia gatunkami miejscowymi. Należy 
bezwzględnie stosować się do decyzji  ustalającej  warunki prowadzenia robót – RDOŚ w 

Białymstoku.  

         
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, 

zaleceń i nakazów.  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   rysunkami konstrukcyjnymi, 
projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną  obowiązującymi normami i 

wszystkimi decyzjami i postanowieniami dotyczącymi projektu. 

 



 

2.10 Próbne obciążenie wodą. 

           Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy wykonać próbne obciążenie budowli wodą 
(próbne piętrzenie). Należy postępować zgodnie z zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wodą, 

przestrzegając dopuszczalnych prędkości podwyższania i obniżania poziomów wody. 

- piętrzenie na jazie należy rozpocząć od opuszczenia zasuw, możliwie równocześnie górnej i dolnej, 
nie dopuszczając do oddzielenia zasuw a pozostawiając dołem przepływ biologiczny. Stan wody 

dolnej powinien wynosić min.0,12m na łacie wodowskazowej umieszczonej na dolnym przyczółku 

jazu. 

- gdy woda zacznie przelewać się przez krawędź zasuw podnosimy zasuwę górną  do uzyskania 
poziomu zwierciadła wody 140.60 m npm. 

- obniżamy zasuwę dolną do poziomu progu jazu a zasuwę górną ustawiamy do uzyskania poziomu 

zwierciadła wody NPP. 
- likwidację piętrzenia rozpoczynamy od obniżania zasuwy górnej przy szybkości opadania wody nie 

większej od 30cm/godz., do momentu zaprzestania przelewania się wody przez zasuwę górną. 

- podnosimy zasuwy górną i dolną  zachowując podaną powyżej szybkość opadania wody. 

Z próbnego obciążenia budowli wodą należy sporządzić protokół, podając opis wykonanych 
czynności, czas rozpoczęcia i zakończenia piętrzenia. Wynik próbnego obciążenia budowli wodą 

będzie pozytywny po stwierdzeniu przez komisję, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

zamówieniem i bez usterek, nie stwierdza się filtracji wody pod budowlą jak i przez budowlę oraz 
budowla prawidłowo piętrzy wodę. 

 

2.11  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: 

-  wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania. 

-  przygotowanie  podłoża pod fundamenty jazu. 
-  ścianka szczelna z zakotwieniem ścianki w fundamentach. 

-  wykonane zbrojenie konstrukcji. 

-  ustawienie szalunków i ich zamocowania. 
-  wyprofilowanie skarp i dna pod umocnienia. 

-  wykonane palisad. 

-  zbrojenie płyt umocnieniowych. 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 







 



 

3. INFORMACJE  DO  PLANU  BIOZ 

 

 

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa urządzeń wodnych i wykonanie robót ziemnych         

                           dla rezerwatu Rabinówka – budowa jazu. 

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Kolejowa – Wejmutka, Białowieża                  

                 - Sekretariat; ul. Ciepła 17,  15-471 Białystok 

 

 

 

Opracował: Antoni Kluczko 

Białystok, 22 kwietnia 2013r. 

 

 

1. Zakres  całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonania robót. 

 

Zakres robót, których dotyczy informacja obejmuje : 

-  roboty przygotowawcze. 

-  wykopy dołu fundamentowego i kanału obiegowego z jego likwidacją. 

-  instalacja zestawu igłofiltrów. 

-  roboty zbrojarskie i montaż zbrojenia. 

-  wykonanie i ustawienie szalunków z ustawieniem części zamknięć do zabetonowania. 

-  roboty betoniarskie. 

-  zagęszczenie zasypu wokół jazu. 

-  wykonanie umocnień ponuru i poszuru. 

-  montaż zamknięć. 

-  uporządkowanie terenu 

-  odbudowa umocnień w obrębie jazu. 

 

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 z zakresem i charakterem wykonywanych robót. Szczególną 

ostrożność należy zachować: 

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

przy robotach transportowych. 

-  przy obsłudze urządzeń elektromechanicznych.  

-  przy obsłudze pomp i 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. 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 


