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O Ś W I A D C Z E N I E

Projekt budowlany pn.

„Remont stawu w miejscowości Goszczowice gm. Tułowice pow. opolski”

został opracowany w sposób zgodny z ustaleniami umowy, wypisem  z  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego wydanym przez Urząd Gminy w Tułowicach , wymaganiami

ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przy

ograniczeniach wynikających z warunków uzgodnień i zostaje wydany w stanie kompletnym  z

punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć.

Jednocześnie oświadcza się, że opracowanie zostało sprawdzone i uznane za sporządzone prawidłowo

pod względem zgodności z przepisami w tym techniczno - budowlanymi i obowiązującymi Polskimi

Normami, przez osobę posiadająca, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalności  i  może  być  skierowane  do realizacji.

Projektant :                                                  Sprawdzający:

.................................................           ..............................................
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1. Wiadomości wstępne
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany pod nazwą „Remont stawu w miejscowości Goszczowice”

opracowano na podstawie zlecenia Urzędu Gminy w Tułowicach w Pracowni Projektowej

„Hydrotechnika”- Katarzyna Pawlikowska, ul. Oświęcimska 86B/9 45-643 Opole.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na remont stawu wodnego

zasilonego wodami z rowu melioracyjnego Dopływ z Goszczowic znajdującego się na  Dz.

Nr 126 k.m. 1 obręb Goszczowice i na Dz. Nr 251 k.m. 1 obręb Goszczowice. Przedmiotowa

odbudowa stawu polegać będzie na przywróceniu jego pierwotnych głębokości poprzez

odmulenie i odtworzenie czaszy, nadaniu jego skarpom jednolitego nachylenia oraz

wykonaniu zabezpieczenie stopy skarp, budowie kładki drewnianej oraz budowa muru

oporowego z gabionów w miejsce istniejącego muru. Inwestorem jest Gmina Tułowice.

1.3. Dane charakteryzujące inwestycję
Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Tułowice

Ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

jednostek

1 Odmulenie czaszy stawu z jej profilowaniem [m3] 580

2 Ubezpieczenie stopy skarp opaską faszynową [m] 172

3 Ubezpieczenie stopy skarpy gabionami [m] 25

4 Remont przyczółka wlotowego przepustu ø800m - 1szt

5 Kładka drewniana - 1szt

Jacek
Line

Jacek
Typewriter
400

Jacek
Typewriter

Jacek
Typewriter
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2. Wykorzystane materiały
Wykorzystane materiały:

 Ustawa Prawo Wodne,

 Mapa do celów projektowych,

 Inwentaryzacja geodezyjna terenu,

 Mapa ewidencyjna,

 Wypisy z rejestru gruntów,

 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m.

Goszczowice.

3. Istniejące zagospodarowanie terenu
Staw w Goszczowicach jest stawem przepływowym, zlokalizowanym na rowie

melioracyjnym „Dopływie z Goszczowic”. Staw powstał poprzez spiętrzenie wody na

przepuście ϕ800mm z piętrzeniem w km 2+041. Dalej rów ten przechodzi przepustem pod

drogą powiatową.  Przepust piętrzący wody na stawie połączony jest z murem oporowym

długości L=21m.

3.1. Czasza stawu
Kształt stawu na przestrzeni lat nie uległ zmianie, natomiast zmianom uległa czasza stawu

tzn. nastąpiło jej zamulenie oraz degradacja skarp z powodu braku jakiegokolwiek ich

ubezpieczenia. Istniejący stan głębokości i stan zamulenia stawu pokazany został w części

graficznej na przekrojach poprzecznych. W miarę zwiększenia się zamulenia stawu oraz

obsuwania się skarp, zwłaszcza poniżej lustra wody, zmniejszała się również głębokość oraz

pojemność stawu. Istniejące zamulenie stawu sięga do 60cm.

Istniejące parametry stawu:

 Powierzchnia całkowita Fc = 0,27ha,

 Powierzchnia lustra wody Fw = 0,254ha,

 Średnia głębokość h= 1,0m,

 istniejące zamulenie do 0,6m,

 Objętość zgromadzonej wody Vc = 2540 m3,
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3.2. Istniejąca budowla przelewowa
Woda w stawie piętrzona jest za pomocą szandorów drewnianych b=1,0m na prowadnicach z

ceowników, zamontowanych na przyczółku wlotowym przepustu ϕ800mm i L=22,0m. Woda

w stawie spiętrzona jest do rzędnej 182,50m n.p.m.

Przyczółek przepustu połączony jest obustronnie z murem grubości 40cm. Długość muru

razem z przyczółkiem wynosi 21m. Mur jest miejscami podmyty oraz na pewnym odcinku

pochylony w kierunku stawu.

4. Informacja terenowo –prawna
Przedmiotowy staw zlokalizowany jest na Dz. Nr 126 i 251 k.m. 1 obręb Goszczowice.

Działki objęte inwestycją

Nr Dz. Opis użytku Pow. użytku

[ha]

Pow. działki

[ha]

Właściciel

126 Ws 0,99 0,99 Gmina Tułowice

251 dr 0,77 0,77 Skarb Państwa

Zestawienie działek w obrębie inwestycji

Nr Dz. Opis użytku Pow. użytku

[ha]

Pow. działki

[ha]

Właściciel

127 Br-RIVb 0,04 0,04 Jerzy i Jadwiga Bogoń

128 BR-RIVb 0,07 0,07 Eugeniusz Piechowiak

129/2 B 0,14 0,14 Elżbieta Walczyk

130/2

Br-RIVb

ŁIV

ŁV

ŁVI

RIVa

RIVb

RV

W

0,19

1,20

1,05

1,25

0,38

0,29

0,3

0,05

4,71 Marcin Pasoń
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5. Projektowe zagospodarowanie terenu

5.1.Czasza stawu
Głównym celem odbudowy stawu jest zwiększenie jego pojemności i głębokości poprzez jego

odmulenie i pogłębienie przy użyciu sprzętu mechanicznego, po uprzednim spuszczeniu z

niego większości wody poprzez zaprzestanie piętrzenia wody. W dnie stawu planuje się

wykonać tymczasowe rząpie, do którego sprowadzona będzie woda. Rząpie to wykonać z

kręgów betonowych Ø1500mm h=2,0m oraz w postaci rowów w dnie, sprowadzonych do

jednego miejsca w najgłębszej części stawu tj. w okolicy południowo-wschodniej części

stawu. W ramach odbudowy czaszy stawu wykonać należy profilowanie skarp o nachyleniu

1:n=1:2,5 oraz wykonanie ubezpieczenia stopy skarp w postaci opaski faszynowej o

wymiarach 20x40 pomiędzy dwoma rzędami pali h=1,5 i Ø8-10cm na długości L=172m. W

miejscu, gdzie kończy się mur w kierunku północnym ubezpieczenie z materacy siatkowo-

kamiennych 0,5 x 1,0m na długości L=25m. Powyższe rozwiązanie przedstawiono na mapie

zagospodarowania terenu.

W celu umożliwienia wykonania robót w czaszy stawu zaprojektowano:

 Wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpia z kręgów betonowych Ø1500mm,

głębokości h=2,0m, ze stanowiskiem pompy z płyty drogowej 300x150x15cm. Pompa

szlamowa o napędzie spalinowym z przeznaczeniem do wypompowania pozostałej wody

ze stawu po wstępnym jej spuszczeniu. Woda do rząpia doprowadzona zostanie płytkimi

tymczasowymi rowkami

 Wykonanie tymczasowego zjazdu do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z

płyt drogowych 300x150x15cm.

W/w rozwiązania projektowe na czas odbudowy przedstawiono na mapie zagospodarowania

terenu.

Docelowy kształt czaszy stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu nie ulegnie zasadniczej

zmianie w stosunku do stanu obecnego. Powierzchnia lustra i powierzchnia całkowita stawu

pozostanie bez zmian i dalej będzie wynosić 0,254ha, a powierzchnia całkowita stawu 0,27ha.

Natomiast objętość zmagazynowanej wody ulegnie zmianie i wyniesie Vc=3302m3, w

stosunku do istniejącej wynoszącej Vc=2540m3.



Projekt budowlany na remont stawu w miejscowości Goszczowice gm. Tułowice pow. opolski

5

5.2. Budowla piętrząco-zrzutowa
Przebudowa istniejącej budowli piętrząco-zrzutowej polegać będzie na rozebraniu

istniejącego przyczółka wlotowego oraz budowie nowego przyczółka wraz z prowadnicami

dla szandorów. Istniejący rurociąg Ø800mm pozostaje bez zmian. Istniejący mur oporowy po

obu stronach przyczółka przepustu zostanie rozebrany, a w jego miejsce postawiony zostanie

mur wykonany z gabionów o wymiarach 2x1; 1,5x1 oraz 1x1, ułożone schodkowo na

długości L=21m. Dodatkowo w odległości 0,5m od projektowanego muru z gabionów

wykonana zostanie barierka ochronna wzdłuż całej jego długości czyli 21m. Poręcz ta

wykonana zostanie z elementów stalowych osadzonych na żelbetowych stopach

fundamentowych. Wysokość barierki wyniesie 1,0m.

5.3. Kładka dla pieszych
W miejscu wlotu rowu do stawu planuje się wykonać kładkę drewnianą długości 3m w celu

skomunikowania grobli stawu. Rzędna dna spodu kładki będzie na 183,00m n.p.m. przy

rzędnej wody w stawie 182,50m n.p.m.

5.4. Ukształtowanie terenu w dnie stawu
Dojazd sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych do odwozu gruntu przewidziano

od strony północnej.

Na terenie tym przewidziano wykonanie robót naprawczych ze względu na szkody powstałe

w trakcie robót związanych z odbudową czaszy stawu. W trakcie prowadzenia robót

związanych z odbudową stawu zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące

zagospodarowanie Dz. Nr 251 w postaci trawnika w pasie od krawędzi stawu do drogi

powiatowej. W związku z tym przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych

przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa trawnika. Przewidziano

wyrównanie terenu na całej zniszczonej powierzchni Dz. Nr 251 oraz obsiania go mieszanką

traw na powierzchni ok. 0,03ha.

5.5. Technologia wykonania robót
Roboty związane z odbudową stawu można podzielić na:

 Roboty przygotowawcze,

 Roboty zasadnicze,

 Roboty pozostałe.
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Kolejność robót zgodnie z porządkiem podanym powyżej.

6. Informacje o ochronie prawnej terenu
Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji  nie podlegają ochronie prawnej pod

względem zabytków.

W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje

przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 102 poz. 1568)

oraz o tym fakcie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wójta Tułowic.

Ponadto podkreśla się, że wszelkie przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia

odkryte w trakcie prac ziemnych, a wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają

ochronie prawnej.

Przedmiotowy staw znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory

niemodlińskie.

Projektowana inwestycja nie zmieni charakteru stawu oraz terenów przyległych, a zakres

robót ograniczy się jedynie do czaszy stawu, jego obrys pozostanie bez zmian.

Dodatkowo w miejscowym planie ustala się następujące warunki ich zabudowy i

zagospodarowania dla działki nr 126:

1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu wody otwarte z możliwością ich

regulacji i umocnienia brzegów,

2) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej i wprowadzenie

urządzeń regulacyjno-przeciwpowodziowych,

3) zachowaniu podlega istniejąca zieleń wysoka, dopuszcza się sanitarne wycinki drzew

oraz wycinki wymagane względami ochrony przeciwpowodziowej,

4) tereny wód otwartych stanowiące podstawowy element ekosystemu wodnego

podlegają szczególnej ochronie w zakresie wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i

antropopresji oddziaływującej na w/w ekosystem.

Natomiast dla działki nr 251 ustala się następujące warunki ich zabudowy i

zagospodarowania:
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1) utrzymuje się istniejącą drogę 1KZ w ciągu drogi powiatowej (27-522 Łambinowice-

do drogi wojewódzkiej 405); dopuszcza się jej przebudowę i rozbudowę;

2) przyjmuje się szerokość w liniach rozgraniczających na 20m z dopuszczeniem

poszerzeń wynikających z dodatkowych funkcji drogi; możliwość zmniejszenia

szerokości ulic określają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne,

3) jezdnia pojedyncza o szerokości 7m; wymagane obustronne chodniki szerokości min.

2m,

4) pozostałe parametry wg branżowych warunków technicznych,

5) dopuszczalne wprowadzenie pasów postojowo-parkingowych,

6) dopuszczalne wprowadzenie obiektów małej architektury, reklamy i urządzeń

technicznych (znaki drogowe, tablice, szafki instalacyjne, lampy, słupy), elementy te

winny tworzyć skoordynowaną sieć urządzeń dostosowanych do otoczenia,

7) zaleca się aby sieci i instalacje infrastruktury technicznej obsługujące drogę były

prowadzone jako podziemne,

8) zaleca się obrzeżne wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

7. Wpływ szkód górniczych
Teren inwestycji nie leży na obszarze szkód górniczych.

8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i

zdrowia użytkowników robót.
Projektowany remont stawu nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników inwestycji. Należy jedynie zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo

nie zanieczyścić gleby oraz wody substancjami szkodliwymi dla środowiska.

9. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników

przy zachowaniu istotnych przepisów 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).
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Ponadto w celu bezpiecznego wykonania robót powinny być stosowane przepisy

szczegółowe, obowiązujące normy i instrukcje branżowe.

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.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina

naturalnego odłamu gruntu.

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 wykopem, a koparką, nawet w

czasie postoju, jest zabronione.

10. Technologia wykonawstwa robót

10.1. 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 płynących.

10.2. Place składowe
Dla umożliwienia realizacji robót należy wytypować plac budowy ze składowiskiem

materiałów w miejscu dogodnym dla wykonywanych robót.

10.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze to:

 Wytyczenie robót w terenie przez uprawnionego geodetę,

 Wykonanie zjazdu do stawu,

 Odwodnienie czaszy stawu na czas trwania robót,
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 Wykonanie dróg czasowych w dnie stawu.

Roboty przygotowawcze należy wykonać przed rozpoczęciem robót zasadniczych oprócz

dróg czasowych w dnie stawu, które należy wykonać razem z robotami związanymi z

wywozem gruntu poza obręb stawu w miarę postępu robót.

Obsługę geodezyjną należy powierzyć uprawnionemu geodecie. Wszystkie rzędne winny być

w całości dowiązane do wysokościowego układu państwowego.

Po wstępnym spuszczeniu wody ze stawu, kiedy nie będzie już możliwości użycia

pompowania z brzegu należy wykonać rząpie z kręgów betonowych Ø1500mm. Kręgi w dno

dostarczyć dźwigiem bądź koparką z brzegu stawu od strony drogi powiatowej. Kręgi

zapuścić w dno stawu metodą studniarską.

10.4. Roboty zasadnicze
a) Formowanie czaszy zbiornika

Formowanie czaszy stawu należy wykonać za pomocą koparek w dwóch etapach.

Z terenu czaszy stawu w pierwszej kolejności należy zdjąć pierwszą warstwę ca 0,3-0,5m

namułów.

Gruntem shałdować na tymczasowych składowiskach w czaszy stawu celem jego osuszenia.

Po odsączeniu z niego wody namuł załadować przy pomocy koparki na środki transportu i

odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wjazd środków transportu do stawu projektowanym zjazdem o nawierzchni z płyt drogowych

żelbetowych. Dojazd do miejsc załadunku namułów tymczasowymi drogami z płyt

drogowych o trasach dostosowanych do aktualnych potrzeb.

Odspajanie gruntów czaszy stawu koparką pracującą na materacach.

Grunt (namuł) nie nadaje się do wykorzystania  (wbudowania) w nasypy budowlane.

W drugim etapie należy wykonać wykopy formując czaszę stawu do projektowanych

rzędnych.

Wykopy również wykonać przy pomocy koparek na materacach z tym, że urobek można

bezpośrednio załadować na środki transportu i odwozić poza obręb robót. Drogi tymczasowe

w dnie zbiornika jak to podano dla etapu pierwszego.
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Do odwozu przewiduje się całość gruntu pochodzącego z pogłębienia czaszy stawu.

b) Opaska faszynowa

Opaskę faszynową należy wykonać z faszyny leśnej liściastej.

Drut do wiązania powinien być ocynkowany.

Całość robót wykonać sposobem ręcznym po wykonaniu formowania czaszy stawu.

c) Wykonanie ścian z gabionów

Gabiony w formie koszy z siatki stalowej i wypełnione powinny być kamieniem twardym np.

granitem lub bazaltem, by średnica kamieni była większa od oczek siatki. Grubość drutu, z

którego wykonane będą kosze powinna wynosić 4mm. Drut powinien być ocynkowany.

d) Kładka drewniana

Kładka jako gotowy element ułożyć na fundamentach wykonanych z gabionów 1x1x2m.

Kładkę zamontować po zakończeniu wszystkich robót ziemnych.

e) Rozbiórka istniejącego muru i budowa nowego

Istniejący mur oporowy rozebrać po obu stornach przyczółka przepustu. Następnie po jego

rozbiórce wykonać nowy mur z gabionów o wymiarach 1x2x2m, 1x1,5x2m, 1x1x2m

ustawionych jeden na drugim schodkowo oraz wykonać barierkę ochronną w odległości ok.

0,5m od nowego muru.

f) Remont przyczółka wlotowego przepustu

Należy rozebrać istniejący przyczółek betonowy przepustu Ø800mm i wybudować nowy

przyczółek betonowy wraz z wykonaniem nowego zamknięcia szandorowego z ceowników

szerokości 8cm, wysokości prowadnic 2x150cm oraz nowych szandorów (desek sosnowych)

długości 1m i wysokości 150cm. Istniejący rurociąg Ø800mm pozostaje bez zmian.

10.5. Roboty pozostałe
Z robót pozostałych przewidziano:

 zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu,

 rekultywacja terenu na który wywieziono grunt z czaszy stawu,

 pierwszy zalew zbiornika.
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Roboty te należy wykonać po wykonaniu robót zasadniczych.

Wyrównanie terenu wokół stawu zniszczonego w trakcie prowadzenia robót należy wykonać

za pomocą spycharki, kiedy teren uległ zdewastowaniu na większej powierzchni i ręcznie

przy uszkodzeniach lokalnych.

Wysiew nawozów i traw wykonać w okresie wegetacyjnym.

Rozplantowanie gruntu na terenie składowiska wykonać przy pomocy spycharki.

Teren ten zagospodarować jako trawnik wykonując jego pełną uprawę.

Po zakończeniu w/w robót należy dokonać pierwszego zalewu zbiornika.

11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont stawu

w miejscowości Goszczowice gm. Tułowice pow. opolski

Dz. Nr 126 i 251 k.m. 1 obręb Goszczowice

2. Inwestor:

Gmina Tułowice

ul. Szkolna 1

49-130 Tułowice

3. Projektant:

inż. Henryk Kosowski

upr.mel.wod. Nr 158/1974/Op
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1. Zakres oraz kolejność robót

Głównym celem remontu stawu jest zwiększenie jego pojemności i głębokości poprzez jego

odmulenie i pogłębienie przy użyciu sprzętu mechanicznego, po uprzednim spuszczeniu z

niego wody poprzez odpompowanie wody do rowu po drugiej stronie drogi oraz remont

zniszczonego przyczółka przepustu piętrzącego wodę i zniszczonego muru oporowego. W

dnie stawu planuje się wykonać tymczasowe rząpie, do którego sprowadzona będzie woda.

Rząpie to wykonać należy w postaci rowów w dnie, sprowadzonych do jednego miejsca w

najgłębszej części stawu tj. w okolicy istniejącej budowli przelewowej. W ramach odbudowy

czaszy stawu wykonać należy profilowanie skarp o nachyleniu 1:n=1:2,5 oraz wykonanie

ubezpieczenia stopy skarp w postaci opaski faszynowej o wymiarach 20x40 pomiędzy dwoma

rzędami pali h=1,5 i Ø8-10cm na długości L=172m oraz ubezpieczenie z materacy siatkowo-

kamiennych 0,5x1,0m na długości 25m. Powyższe rozwiązania przedstawiono na mapie

zagospodarowania terenu.

Ponadto w celu skomunikowania grobli stawu zaprojektowano kładkę drewnianą długości 3m

w miejscu dopływu rowu do stawu. W celach bezpieczeństwa zaprojektowano również

barierkę ochronną h=1,0m wzdłuż muru oporowego na długości 21m.

W celu umożliwienia wykonania robót w czaszy stawu zaprojektowano:

 Wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpia z kręgów betonowych Ø1500mm,

głębokości h=2,0m, ze stanowiskiem pompy z płyty drogowej 300x150x15cm. Pompa

szlamowa o napędzie spalinowym z przeznaczeniem do wypompowania pozostałej wody

ze stawu po wstępnym wypompowaniu jej z brzegu. Woda do rząpia doprowadzona

zostanie płytkimi tymczasowymi rowkami

 Wykonanie tymczasowego zjazdu do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z

płyt drogowych 300x150x15cm.

W/w rozwiązania projektowe na czas odbudowy przedstawiono na mapie zagospodarowania

terenu.

Docelowy kształt czaszy stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu nie ulegnie zasadniczej

zmianie w stosunku do stanu obecnego. Powierzchnia lustra i powierzchnia całkowita stawu

pozostanie bez zmian i dalej będzie wynosić 0,254ha, a powierzchnia całkowita stawu 0,27ha.

Natomiast objętość zmagazynowanej wody ulegnie zmianie i wyniesie Vc=3255m3, w

stosunku do istniejącej wynoszącej Vc=2540m3.
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Dojazd sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych do odwozu gruntu przewidziano

od strony południowej, tj. od strony Dz. Nr 251.

Na terenie tym przewidziano wykonanie robót naprawczych ze względu na szkody powstałe

w trakcie robót związanych z odbudową czaszy stawu. W trakcie prowadzenia robót

związanych z odbudową stawu zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące

zagospodarowanie Dz. Nr 251 w postaci trawnika. W związku z tym przewiduje się po

zakończeniu robót budowlanych przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa

Dz. Nr 251. Przewidziano wyrównanie terenu na całej zniszczonej powierzchni Dz. Nr 251

oraz obsiania go mieszanką traw.

Kolejność wykonania robót budowlanych:

 Roboty przygotowawcze,

 Roboty zasadnicze,

 Roboty pozostałe.

Kolejność robót zgodnie z porządkiem podanym powyżej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie Dz. Nr 126 jedynym obiektem budowlanym jest sam staw, a na Dz. Nr 251

zlokalizowana jest droga powiatowa oraz przystanek autobusowy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Jedynymi elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to

praca sprzętu budowlanego takiego jak: spycharki, koparki, dźwig i środki transportu.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych

Generalnie roboty objęte niniejszym projektem należy uznać za bezpieczne.  Zagrożenia jakie

mogą wystąpić to przebywanie ludzi w zasięgu pracy dźwigu lub koparki rozładowujących
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ciężkie elementy budowlane takie, jak: rury betonowe, płyty drogowe itp. Nieuwaga może

grozić śmiercią lub kalectwem.

Szczególnie   niebezpieczne jest przebywanie ludzi w strefie (zasięgu) pracujących koparek,

spycharek i dźwigów.

5. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem

do wykonania robót

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu w/w robót muszą

przejść instruktaż w sprawie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w

zakresie wykonanych przez nich robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót

niebezpiecznych. Wskazane jest ażeby taką instrukcję opracował rzeczoznawca do spraw

bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie

BHP.

6. Wskazane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na budowie muszą być sprawne technicznie i być

wyposażone we wszystkie środki zabezpieczające maszynę z tytułu BHP zainstalowane przez

producenta. Powinny też posiadać świadectwo dopuszczające je do eksploatacji.

Drogi wyłączone z ruchu muszą być odpowiednio oznakowane z postawieniem barierek

uniemożliwiających ruch na wyłączonym odcinku drogi.




