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1. Wstęp 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest: „Odbudowa rzeki Głównej w Pobiedziskach na 

odcinku od jazu piętrzącego jezioro Biezdruchowskie (km 26+500) do ujścia Kanału 

Wronczyńskiego”. Przedmiotowy odcinek rzeki Głównej zlokalizowany jest w gminie 

Pobiedziska, w obrębach: Pobiedziska i Złotniczki, powiat poznański, woj. wielkopolskie (rys. 

Nr 1, 2).  

1.2. Cel i zakres inwestycji 

 Celem inwestycji jest odbudowa rzeki Głównej w istniejącej osi polegająca na nadaniu 

korycie rzeki odpowiednich parametrów technicznych, powodujących poprawę przepływu na 

tym odcinku oraz zapobiegającym rozlewiskom i podtopieniom na tym terenie. Prace związane z 

projektowaną inwestycją to odmulenie oraz wykoszenie roślinności, miejscowe pogłębienie dna 

do projektowanej niwelety, wyskarpowanie brzegów. Zaprojektowano również ubezpieczenie 

brzegów rzeki kiszką faszynową 2 x Ø 15cm. W ramach tych prac przewiduje się rozbiórkę 

istniejącego – zdewastowanego przepustu w km 26+226 rzeki Głównej i wybudowanie w jego 

miejsce nowego przepustu oraz likwidację przepustu w km 25+828 – powodującego utrudnienie 

w przepływie wody. W km 26+435 znajduje się stopień wodny, przeznaczony do rozbiórki. 

Niezbędna także będzie wycinka nielicznej, ograniczonej do minimum ilości drzew i zakrzaczeń, 

które powodują zatory w korycie. Długość odcinka rzeki do odbudowy wynosi 810m. Planowana 

inwestycja realizowana będzie w całości w jednym etapie.  

1.3. Nazwa i adres inwestora 

Gmina Pobiedziska 

ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 
 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” Poznań Sp. z o. o. 

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań 
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1.5. Podstawa formalna opracowania projektu budowlanego 

Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu budowlano - wykonawczego jest 
umowa - ZP 342/443/09 zawarta w dniu 16 października 2009 r. pomiędzy Gminą Pobiedziska, 
a Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Poznań Sp. z o. o. 

1.6. Stan prawny terenu 
Działki trwale zajęte pod inwestycję przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Obręb Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Właściciel, użytkownik / adres 

1 2 3 4 

Pobiedziska 4 0,0916  

    Złotniczki 138 0,210  

 

 Poniżej zestawiono działki do czasowego zajęcia tj. na czas wykonywania robót: 

 

Obręb Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Właściciel, użytkownik/adres 

1 2 3 4 

Pobiedziska 3/1 0,0940  

Pobiedziska 3/2 5,8476  

Pobiedziska 5/1 0,1136  

Pobiedziska 5/2 2,6156  

Złotniczki 139 0,2800  

Złotniczki 140 13,6500  

Złotniczki 135 1,6000  

Złotniczki 136 4,4900  

Złotniczki 137 0,4900  

Złotniczki 194 0,0100  
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2. Materiały do opracowania projektu 

2.1. Materiały geodezyjne 

Mapa zasadnicza w skali 1: 1000 wraz z przekrojami poprzecznymi, obejmująca obszar 

inwestycji, wykonana została przez firmę „GEOTOR”– Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 

Pomiarów Inżynierskich, Grzegorz Siciński – geodeta uprawniony, 61-337 Poznań, ul. Warecka 

3a. 

2.2. Materiały geotechniczne 

 Otwór geotechniczny Nr 1 pod projektowany przepust wykonała firma: „GEO-EKOL-

BUD” – Zakład Projektowo – Badawczy - dr inż. Joachim Kokowski, dr inż. Adam Siwiński, 60-

194 Poznań, ul. Wojciecha Bąka 13. 

2.3. Materiały wykorzystane 

- „Budowa jazu stałego na rzece Główna km 26,5, gmina Pobiedziska, woj. poznańskie”- operat 

do dochodzeń wodno-prawnych opracowany przez: Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Warszawa, 1994 r.  

- „Szlak kajakowy z jeziora Biezdruchowskiego w Pobiedziskach przez jeziora Jerzyńskie, 

Wronczyńskie do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucznie”- projekt budowlany, 

Akwabud, Gniezno 2001r. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i 

ich usytuowanie – z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 21 poz.111.) 

-  Prawo budowlane – z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami, 

-  Prawo wodne – z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115 poz. 1229) z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o ochronie środowiska  z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92 poz. 880) późniejszymi 

zmianami. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

3.1. Rzeka Główna w km 25+690 ÷ 26+500 

Rzeka Główna znajduje się na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, jest prawym 

dopływem rzeki Warty. W zlewni rzeki znajdują się liczne jeziora: naturalne i sztuczne. Jednym 
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z nich jest jezioro Biezdruchowskie, na którym zlokalizowany jest jaz piętrzący (km 26+500 

biegu rzeki Głównej) o świetle B = 2,5 + 2,5 = 5,0m. Przedmiotowy odcinek rzeki Głównej od 

jazu piętrzącego do ujścia Kanału Wronczyńskiego zarośnięty jest trzciną i porostami – na 

skarpach i  w dnie cieku. Istniejące nachylenie skarp koryta cieku jest zmienne, z przewagą 

odcinków 1:1,5 ÷ 1:2, szerokość dna 1,0 ÷ 3,0m. Dno rzeki jest zamulone, brzegi koryta 

nieumocnione. Nieliczne krzewy i drzewa rosnące bezpośrednio w skarpie rzeki, pochylające się 

w stronę koryta lub których system korzeniowy został podmyty przeznaczone są do wycinki – 

przedstawiono to w oddzielnym opracowaniu, pt.: „Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń do 

usunięcia”. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki na tym odcinku występują pola orne, należące do 

prywatnych właścicieli. W km 25+828 rzeki, znajduje się przepust betonowy Ø 1000mm o 

długości 12,0m i szerokości 3,0m utrudniający przepływ wody na tym odcinku. Przepust ten 

przeznaczony jest do rozbiórki. W km 26+226 rzeki występuje zdewastowany przepust 

skrzynkowy o świetle B = 2,4m umożliwiający przejazd z Pobiedzisk do żwirowni – w ramach 

projektu przewiduje się rozbiórkę oraz wybudowanie w to miejsce nowego przepustu. W km 

26+435 znajduje się stopień wodny, przeznaczony do rozbiórki. 

3.2. Warunki gruntowo – wodne 

 Z profilu geotechnicznego (otwór o głębokości 4,0m) zrobionego pod nowo projektowany 

przepust w km 26+225 rzeki Głównej wynika, że w warstwie od 1,70m ppt do 4,0m ppt 

występuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, której spągu nie nawiercono. 

Zwierciadło ustabilizowanej wody gruntowej zaobserwowano na głębokości 1,0m ppt, poziom 

uzależniony od stanów wody w rzece Głównej. 

3.3. Warunki hydrologiczne 

 Przepływy prawdopodobne i charakterystyczne zaczerpnięto z operatu wodnoprawnego: 

„Budowa jazu stałego na rzece Główna w km 26,5” – Zespół Rzeczoznawców SITWM 

Warszawa, 1994 r. Dla terenów, gdzie występują pola orne, drogi lokalne o mniejszym 

znaczeniu, pojedyncze zabudowania, przyjmuje się następujące wielkości przepływów: 

 przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20% 

 przepływ kontrolny o prawdopodobieństwie wystąpienia p =10% 

Powierzchnia zlewni rzeki Główna w km 26+500 wynosi A = 97km². 
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Przepływy prawdopodobne i charakterystyczne: 

- przepływ średni roczny SSQ 0,34 m³/s 

- przepływ średni niski SNQ 0,15 m³/s 

- przepływ nienaruszalny Qn 0,12 m³/s 

- przepływ kontrolny Q10% 3,82 m³/s 

- przepływ miarodajny Q20% 3,28 m³/s 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

4.1. Odbudowa rzeki Głównej w km 25+690 ÷ 26+500  

4.1.1. Projektowane koryto  

 Na odcinku objętym inwestycją zaprojektowano koryto umożliwiające bezpieczne 

przeprowadzenie wód przepływu kontrolnego, wynoszącego Qk = 3,82 m³/s. Drzewa i 

zakrzaczenia mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie przepustowości koryta  

przeznaczono do wycinki. Przepust w km 25+828, powodujący zator, przewidziano w całości do 

rozbiórki. Odbudowa rzeki polega głównie na wykoszeniu roślinności porastającej skarpy i dno 

koryta, odmuleniu i miejscowym pogłębieniu dna rzeki Głównej do projektowanej niwelety oraz 

nadaniu skarpom odpowiedniego nachylenia. Projekt przewiduje umocnienie brzegów koryta 

kiszką faszynową z położoną do wewnątrz geowłókniną szerok. 0,5m (np. Typar SF37, lub inną 

o podobnych właściwościach) na całym odcinku objętym inwestycją do wysokości wody 

normalnej wynoszącej Q = 0,24 m³/s, powyżej pas darniny o szerokości 0,5m. (od Kanału 

Wronczynskiego do umocnienia dolnego stanowiska jazu stałego). 

Parametry techniczne projektowanego koryta: 

Przekrój koryta: trapezowy 

Szerokość dna: B = 2,40m 

Nachylenie skarp: 1 : n = 1 : 1,5 

Spadek podłużny: 
na odcinku 25+690 ÷ 26+221: 
na odcinku 26 +234 ÷ 26+500: 

 
i = 1,03 ‰ 
i = 1,00 ‰ 

Umocnienie brzegów: kiszka faszynowa 2 x Ø 15cm, zabita co 0,5m 
naprzemiennie- kołkami  Ø 7-9 cm, dług.1,10m, 
na pasie geowłókniny szer. 0,5m, np. Typar SF37 
powyżej pas darniny o szerok.0,5m 
 i  obsiew mieszanką traw, 
palisada: kołki Ø 10cm, dług.1,1m, 
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Długość umocnienia kiszką faszynową: 1600m 

Palisada (przy stopniu wodnym) 20m 

 

Ilość mas ziemnych w poszczególnych przekrojach - wykopy:  

Nr  
przekroju 

 
Km 

rzeki 
 

Wykop 
Średnia  
wykop 

Długość 
skarp 

Średnia 
skarpy 

Odległości 
Kubatura 
wykopów 

Pow. 
skarp 

m² m² m m m m³ m² 

         
0 25690 0,00  3,00      
   0,64   3,5 60 38,40 210,00 

1 25750 1,28  4,00       
   1,64   4,05 50 82,00 202,50 

2 25800 2,00  4,10       
   2,22   4,4 41 91,02 180,40 

3 25841 2,43  4,70       
   2,10   4,06 59 123,90 239,54 

4 25900 1,76  3,42       
   2,51   4,245 49 122,99 208,01 

5 25949 3,25  5,07       
   2,97   5,145 51 151,47 262,40 

6 26000 2,68  5,22       
   3,70   6,4 54 199,80 345,60 

7 26054 4,71  7,58       
   4,14   6,525 40 165,60 261,00 

8 26094 3,57  5,47       
   3,71   6,535 61 226,31 398,64 

9 26155 3,85  7,60       
   5,45   7,325 16 87,20 117,20 

10 26171 7,04  7,05       
   7,12   8,34 29 206,48 241,86 

11 26200 7,19  9,63       
   7,02   8,23 34 238,68 279,82 

12 26234 6,84  6,83       
   5,60   6,88 22 123,20 151,36 

13 26256 4,36  6,93       
   5,08   7,03 44 223,52 309,32 

14 26300 5,80  7,13       
   5,65   7,79 51 288,15 397,29 

15 26351 5,49  8,45       
   5,44   8,555 10 54,40 85,55 

16 26361 5,38  8,66       
   5,94   8,45 38 225,72 321,10 

17 26399 6,49  8,24       
   6,02   8 36 216,72 288,00 

18 26435 5,54  7,76       
   6,10   8,38 15 91,50 125,70 

19 26450 6,65  9,00       
   6,06   10,8 39 236,34 421,20 
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20 26489 5,47  12,60       
   2,74   12,6 11 30,14 138,60 

21 26500 0,00  12,60       
SUMA: 3223,5 5185,1  

4.1.2. Spływy kajakowe  

 Na odcinku objętym inwestycją, decydujące znaczenie dla spływów kajakowych ma 

napełnienie koryta rzeki Głównej. Zakładając dwuosobowe obciążenie kajaka, minimalna 

głębokość w cieku nie powinna być mniejsza niż 20cm. Napełnienie to jest wystarczająco 

zachowane przy przepływie średnim rocznym (SSQ), tj. przy normalnym poziomie piętrzenia na 

jazie stałym (NPP – rzędna piętrzenia 95,80m npm). Dla zaprojektowanego przekroju koryta, 

napełnienia zestawiono w tabeli:  

 
Przepływ Napełnienie koryta  

Przepływ kontrolny Q10%  = 3,82 m³/s t = 0,91 m 

Przepływ miarodajny Q20%  = 3,28 m³/s t = 0,84 m 

Przepływ średni roczny SSQ = 0,34 m³/s t = 0,25 m 

Przepływ Q = 0,25 m³/s t = 0,20 m 

Przepływ średni niski SNQ = 0,15 m³/s t = 0,15 m 
 
Przy przepływach niższych od Q=0,25 m³/s , napełnienie koryta uniemożliwia spływ kajakiem. 

4.2. Przepust drogowy w km 26+225  

 Istniejący, prowizoryczny, zdewastowany przepust betonowy o konstrukcji skrzynkowej 

(światło B = 2,40m) przeznaczono do rozbiórki. W miejsce starego przepustu zaprojektowano 

nowy przepust. W celu wykonania przepustu drogowego oraz stopnia wodnego (km 26+232) 

należy uformować tymczasową groblę (worki z piaskiem), a napływającą wodę 

przepompowywać za miejscem posadowienia dolnego ubezpieczenia nowego przepustu.  

Parametry techniczne przepustu: 

 Długość całkowita przepustu: L = 9,0m 

Rura stalowa spiralnie karbowana  
o przekroju owalnym 
 lub inna o podobnych 
parametrach technicznych: 

typ: HCPA-13,  
rozpiętość: 2,01x1,59m, 
pow. przekroju: 2,55m², 
ciężar: 160 kG/m, 
grubość blachy: 3,0mm, 
powłoka cynkowa + polimerowa 

  
Przyczółki przepustu:  żelbetowe, skarpa umocniona brukiem 
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kamiennym gr.15cm na warstwie betonu 
- rzędna dna wlotu przepustu: 93,61m npm 
- rzędna dna wylotu przepustu: 93,60m npm 
  
Przejazd z płyt drogowych o wymiarach: 
- szerokość przejazdu: 
- długość przejazdu: 

1,0 x 3,0 x 0,10m 
B = 5,0m , 
L = 10,5 m, 

  
Ubezpieczenie przed i za przepustem:  
 

materace siatkowo - kamienne w dnie koryta 
i na skarpach na odcinku 3,0m  
na geowłókninie, np. Typar SF37 

 
 Z profilu geotechnicznego otworu Nr 1 wykonanego pod nowo projektowaną budowlę 

wynika, że przepust może być bezpośrednio usytuowany na istniejącym podłożu – nie zachodzi 

potrzeba wymiany gruntu, czy też wzmocnienie podłoża. Należy wykonać podsypkę 

bezpośrednio  pod  rurą.  Na  czas  wykonania   przepustu  przejazd  do  żwirowni  drogą  gminną  

( działka Nr 137, obręb Pobiedziska) będzie zamknięty, dojazd do żwirowni od drogi nr 404 

Pobiedziska – Kobylnica. Przepust wykonywać zgodnie z „Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót” oraz rysunkiem technicznym zamieszczonym w części graficznej projektu (rys. 

Nr 5). Lokalizację przepustu przedstawiono na mapie sytuacyjnej oraz profilu podłużnym (rys. 

Nr 2,3).  

4.3. Stopień siatkowo – kamienny w km 26+233  
 
 W celu zmniejszenia spadku podłużnego na projektowanym odcinku rzeki Głównej, 

zaprojektowano stopień wodny  siatkowo – kamienny. 

 Parametry  techniczne stopnia wodnego: 

Wysokość stopnia: H =  0,53m 

Długość stopnia: L = 4,0m 

Szerokość stopnia (w dnie): B = 2,40m 

Rzędna góry stopnia: 94,14m npm 

Materiał ( dno i skarpy): materace siatkowo – kamienne  
na geowłókninie, np. Typar SF37  

 

Lokalizację stopnia wodnego  przedstawiono na mapie sytuacyjnej oraz profilu podłużnym (rys. 

Nr 2,3). Stopień wodny wykonywać zgodnie z „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót” oraz rysunkiem technicznym (rys. Nr 5). 
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4.4. Przenoska kajakowa w km 26+210, 26+240 

 Projektowane budowle hydrotechniczne na rzece Głównej: stopień wodny i przepust 

drogowy będą stanowić utrudnienie dla przewidywanych spływów kajakowych. Dlatego, przed 

stopniem wodnym i za ubezpieczeniem dolnym przepustu  zlokalizowano  przenoskę  kajakową. 

Przenoskę zlokalizowano w miejscu dogodnego dopłynięcia do niej, bezpiecznego wysiadania z 

kajaka i wyniesienia kajaka na brzeg. Odległość przeniesienia ręcznego kajaka poza budowle 

wodne wynosi 30m. Przenoska stanowi budowlę ziemną, której schody skarpowe - betonowe 

umiejscowione są przed i za budowlą wodną (po 2 szt. z każdej strony). Fundament schodów 

wkopany 0,5m w dno rzeki. Od wewnętrznej strony schodów występuje zabezpieczenie w 

postaci obrzeża drewnianego, umożliwiające przesunięcie po nim kajaka do góry skarpy.  

Parametry  techniczne przenoski: 

Długość schodów po skarpie: 
- w km 26+210: 
- w km 26+240: 

 
L = 4,90m , 
L = 3,25m 

Szerokość biegu: B = 2,0m 

Stopień (wymiary) 30 x 45cm 

Konstrukcja schodów: żelbetowa, beton C 30/37 
 
W części graficznej pokazano lokalizację oraz rysunek techniczny przenoski (rys. Nr 2,6). 

5. Uwagi do wykonawstwa robót  

1. W projekcie przewidziano przejazd technologiczny o szerokości pasa roboczego 6m, wzdłuż 

rzeki Głównej po lewym brzegu (działki o nr ewid. 5/1, 5/2 w obrębie: Pobiedziska, 140, 139 w 

obrębie: Złotniczki). Roboty będą prowadzone z lewego brzegu, w korycie rzeki i na obu 

skarpach. 

2. Dojazd do miejsca objętego robotami drogą gminną ( działka Nr 137, obręb Pobiedziska) 

3. Roboty budowlane prowadzić przy niskich stanach wody, w okresach pozaroztopowowych. 

4. Prace związane z wykaszaniem roślinności, karczunkiem drzew i krzewów, odmuleniem i 

pogłębieniem dna cieku, ubezpieczeniem brzegów i skarpowaniem oraz wykonaniem budowli 

wodnych wykonać mechanicznie i ręcznie.  

5. Ilość drzew i zakrzaczeń przedstawiono w oddzielnym opracowaniu pt.: „Inwentaryzacja 

drzew i zakrzaczeń wraz z oceną dendrologa”. 

6. Nadmiar urobku i gruzu po przepustach wywieść na odległość do 15 km – wg wskazań 

inwestora.  
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7. Po wykonaniu prac teren istniejący doprowadzić do stanu pierwotnego. 

8. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące materiałów, wykonawstwa robót, 

przedstawiono w oddzielnym opracowaniu pt.:„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót” oraz w części graficznej projektu. 

6. Projekt architektoniczno – budowlany 

6.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 Odbudowa rzeki Głównej na projektowanym odcinku ma na celu poprawę przepływu 

wody w korycie, poprzez odmulenie, wykoszenie roślinności, miejscowe pogłębienie, 

zabezpieczeniu brzegów kiszką faszynową oraz wyprofilowaniu skarp. Zapobiegnie to 

miejscowym podtopieniom gruntów ornych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. W ramach 

inwestycji przewidziano rozbiórkę zdewastowanego przepustu w km 26+226 rzeki Głównej i 

wybudowanie w to miejsce nowego przepustu.  Na projektowanym odcinku przewiduje się 

spływy kajakowe. 

6.2. Podstawowe dane techniczne 

Podstawowe dane techniczne związane z odbudową rzeki Głównej na odcinku km 25+690-

26+500 : 

KORYTO RZEKI:  

Długość do odbudowy: 810m 

Przekrój koryta rzeki: trapezowy 

Nachylenie skarp - 1:n: 1 : 1,5 

Umocnienie brzegów koryta: kiszka faszynowa 2 x Ø 15cm, zabita co 0,5m 
naprzemiennie- kołkami  Ø 7-9 cm, dług.1,10m 
na pasie geowłókniny szer. 0,5m, np. Typar SF37 
powyżej pas darniny o szerok.0,5m i  obsiew 
mieszanką traw, 
palisada: kołki Ø 10cm, dług.1,2m, 

Szerokość dna: B = 2,40m 

Spadek podłużny: i = 1,0‰, i = 1,03‰  

Kubatura wykopów: ok. 3200 m² 

 

PRZEPUST DROGOWY (km26+225): 

 Długość całkowita przepustu: L = 9,0m 
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Rura stalowa spiralnie karbowana  
o przekroju owalnym lub inna o 
podobnych 
parametrach technicznych: 

typ: HCPA-13,  
rozpiętość: 2,01x1,59m, 
pow. przekroju: 2,55m², 
ciężar: 160 kG/m, 
grubość blachy: 3,0mm, 
powłoka cynkowa+polimerowa 

Przyczółki przepustu:  żelbetowe, skarpa umocniona brukiem 
kamiennym gr.15cm na warstwie betonu 

- rzędna dna wlotu przepustu: 93,61m npm 
- rzędna dna wylotu przepustu: 93,60m npm 
Przejazd z płyt drogowych o wymiarach: 
- szerokość przejazdu: 
- długość przejazdu: 

1,0 x 3,0 x 0,10m 
B = 5,0m , 
L = 10,5 m, 

Ubezpieczenie przed i za przepustem:  
 

materace siatkowo - kamienne w dnie koryta i na 
skarpach na odcinku 3,0m 
na geowłókninie, np. Typar SF37 

 

STOPIEŃ WODNY(km26+232): 

Wysokość stopnia: H =  0,53m 

Długość stopnia: L = 4,0m 

Szerokość stopnia (w dnie): B = 2,40m 

Rzędna góry stopnia: 94,14m npm 

Materiał ( dno i skarpy): materace siatkowo – kamienne 
na geowłókninie, np. Typar SF37 

 

PRZENOSKA KAJAKOWA(km26+210 i 

26+240): 

 

Długość schodów po skarpie: 
- w km 26+210: 
- w km 26+240: 

 
L = 4,90m , 
L = 3,25m 

Szerokość biegu: B = 2,0m 

Stopień (wymiary) 30 x 45cm 

Konstrukcja schodów: żelbetowa, C 30/37 

6.3. Zestawienie powierzchni 

Roboty będą prowadzone po istniejącej osi, w korycie rzeki Głównej na odcinku 810m -  

działki:  Nr 4,obręb Pobiedziska, Nr 138 obręb Złotniczki - zarządca: Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych. Przejazd technologiczny o szerokości pasa roboczego 6m, 

wzdłuż rzeki Głównej po lewym brzegu (działki o nr ewid. 5/1, 5/2 w obrębie: Pobiedziska, 140, 

139 w obrębie: Złotniczki). 
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6.4. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego 

 Forma architektoniczna i forma obiektu pozostaną bez zmian. Po wykonaniu robót 

związanych z odtworzeniem stanu skarpy, należy uporządkować teren pod ich wykonanie i 

przywrócić do stanu pierwotnego użytkowania. 

6.5. Układ konstrukcyjny 

 Układ konstrukcyjny pozostanie bez zmian, dodatkowo zaprojektowano umocnienie 

brzegów rzeki kiszką faszynową na przedmiotowym odcinku. 

6.6. Elementy wyposażenia budowlano - instalacyjnego 

 Nie przewiduje się wprowadzenia nowych instalacji. W miejsce zdewastowanego 

przepustu w km 26+225 zaprojektowano nowy przepust. 

6.7. Charakterystyka energetyczna obiektu 

 Nie dotyczy. 

6.8. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące             
 
- zapotrzebowanie na wodę - nie dotyczy 
- odprowadzenie ścieków - nie dotyczy 
- emisja zanieczyszczeń gazowych - nie występuje 
- odpady - nie dotyczy 
- emisja hałasu - wystąpi na czas wykonania robót 
- wpływ na istniejący drzewostan - niezbędna jest wycinka do minimum drzew 

powalających się i podmytych oraz krzewów 
utrudniających przepływ w korycie rzeki 

- wpływ na wody - pozostanie bez zmian. 

6.7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 Nie dotyczy. 

7. Układ komunikacyjny oraz uzbrojenie terenu 

 W ramach projektowanych robót nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym. 

Na czas wykonania przepustu droga gminna prowadząca z Pobiedzisk do żwirowni zostanie 

zamknięta. Dojazd do żwirowni od drogi nr 404 Pobiedziska – Kobylnica. 



Odbudowa rzeki Głównej w Pobiedziskach na odcinku od jazu piętrzącego jezioro Biezdruchowskie  
(km 26+500) do ujścia Kanału Wronczyńskiego” gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

BSiPBW„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                           str. 16  

7.1. Sieć uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem 
wodnym 
 
 Nie dotyczy. 

7.2. Ukształtowanie terenu zieleni 

 Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Teren po zakończeniu robót zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego. Przewiduje się wycinkę drzew przechylających się w stronę 

rzeki i podmytych oraz krzewów utrudniających prawidłowy przepływ w korycie. 

7.3. Dane dotyczące ewentualnej ochrony zabytków 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

7.4. Informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska na podstawie 
przepisów odrębnych 
 
 Nie dotyczy. 

8. Kolizje 

Na terenie gdzie mają być prowadzone roboty budowlane nie występują żadne kolizje. 

9. Informacja w sprawie „Planu BIOZ” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzono: „Informację ogólną 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, stanowiącą osobny załącznik dokumentacji. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy zapewnić sporządzenie „planu 

bioz”, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

Roboty związane z odbudową rzeki Głównej na przedmiotowym odcinku pozostaną bez 

znaczenia dla organizmów żywych i w niewielkim stopniu zmieniają charakter krajobrazu na 

tym odcinku rzeki. Wszystkie przewidywane prace w minimalny sposób mogą się przyczynić do 
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powstania odpadów. Wszelkie pozostałości po budowie powinny zostać uprzątnięte. Należy 

przestrzegać zasady przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Proponowane rozwiązania w projekcie przewidują bezpośrednie i pośrednie 

oddziaływanie inwestycji na środowisko, które scharakteryzowano poniżej: 

- zachowany zostanie dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, 

- nie zostaną przeobrażone stosunki hydrologiczne, 

- przewidziana wycinka drzew i krzewów jest ograniczona do minimum, tylko drzewa, których 

system korzeniowy został podmyty, pokładające się drzewa w stronę koryta rzeki oraz 

zakrzaczenia utrudniające przepływy. 

 Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą problemy związane z: 

- odprowadzeniem ścieków, 

- emisją zanieczyszczeń gazowych, 

- wytwarzaniem odpadów, 

- emisją hałasu, wibracjami i promieniowaniem 

W strefie robót nastąpią duże przekształcenia układów biocenotycznych, jednak ich 

skutki są odwracalne w krótkiej perspektywie czasowej. Zastosowane materiały oraz technologie 

umożliwiają szybki przebieg procesów naturalnej sukcesji i unaturalnienia terenu robót. Wpływ 

projektowanej inwestycji w skali długo i krótkoterminowej pozostanie bez znaczenia dla 

pozostałych elementów środowiska jak gleba, stan atmosfery, ukształtowanie powierzchni ziemi. 

Projektowane roboty umożliwią bezpieczny, całoroczny przepływ wody w korycie, unikając tym 

samym podtopienia przyległych na tym odcinku gruntów ornych. Inwestycja jest celowa i ma 

uzasadnienie społeczno – ekonomiczne. 

11. Załączniki 

1.   Oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 

2.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projektanta, 

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Sprawdzającego, 

4. Zaświadczenia o wpisie Projektanta do Wlkp. Izby Inżynierów Budownictwa, 

5. Zaświadczenia o wpisie Sprawdzającego do Wlkp. Izby Inżynierów Budownictwa, 

6. Pismo z UMiG Pobiedziska w sprawie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego, 

8. Uzgodnienie z WZMiUW, odn. odbudowy rzeki Głównej, Inspektorat w Przeźmierowie. 
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9. Uzgodnienie z UMiG Pobiedziska w sprawie zamknięcia dojazdu do żwirowni drogą 

gminną (nr ewid.137) na czas wykonania przepustu. 

10. Zgody właścicieli na okresowe wejście na teren nieruchomości, zgoda właściciela na 

zamknięcie dojazdu do posesji na czas wyk. przepustu. 
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Poznań, dnia 10 marca 2010 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z 

późniejszymi zmianami (16 kwietnia 2004r.) projektant i sprawdzający oświadczają, że: 

 

 

„Odbudowa rzeki Głównej w Pobiedziskach na odcinku od jazu piętrzącego jezioro 
Biezdruchowskie (km 26+500) do ujścia Kanału Wronczyńskiego” 

gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, 
 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

                 Projektant:                                                                       Sprawdzający: 
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