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                         OPIS   TECHNICZNY 
             do projektu budowlanego remontu zbiornika wodnego na działkach  

             Nr 398 i 399/1 w zespole pałacowo-parkowym w m. Stok Lacki-Folwark                                     

                                                         gm. Siedlce 

  

                   PROJEKT    ZAGOSPODAROWANIA   TERENU 

 

 

 

1.Przedmiot  inwestycji 

 

 

                 Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego zbiornika wodnego na  

          działkach Nr 398 i 399/1 w zespole pałacowo-parkowym w m. Stok Lacki-Folwark,                                     

          gm. Siedlce, który ma na celu odmulenie czasy zbiornika i zabezpieczenie przed  

          rozmywaniem jego brzegów.  

          Projekt remontu zbiornika stanowi część dokumentacji techniczno-architektoniczno- 

          kosztorysowej na zadanie pod nazwą : „Rewaloryzacja północno-zachodniej części  

          Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim”  

             Przyjęty zakres prac remontowych należy do robót konserwacyjnych, które zgodnie  

          z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.  

          290 z późn. zm.) nie są budową ani robotami budowlanymi, wykonanie których  

          wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu  

          organowi robót budowlanych. 

 

 

2.Opis istniejącego zagospodarowania terenu  

 

 

 

Teren objęty dokumentacją projektową położony jest na obszarze niewielkiego 

zespołu pałacowo-parkowego z drugiej połowy XIX wieku w m. Stok Lacki-

Folwark, w którym obecnie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Stoku Lackim położony na działach ewidencyjnych nr 398 i 399/1. 

              Centralnym punktem zespołu jest budynek pałacu w stylu neorenesansowym  

         zbudowany w 1875 r., którym znajduje się ośrodek dla dzieci specjalnej troski oraz  

         oficyna.  
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         W północno-zachodniej części zespołu pałacowo-parkowego na pograniczu dwóch  

         działek nr 398 i 399/1 znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni około 

         1000 m2, przez który przepływa rów melioracyjny nr R-L, jako prawy dopływ rzeki  

         Helenki.   

         W chwili obecnej zbiornik jest mocno zamulony i brak jest budowli utrzymującej  

         zwierciadło wody w zbiorniku na odpowiednim poziomie. W zbiorniku leży kilka  

         powalonych drzew. 

         Na rowie nr R-L tuż przed zbiornikiem znajduje się przepust betonowy z rur o  

         średnicy  0.90 m pozbawiony przyczółków i przykrycia. 

              Źródłem wody dla zbiornika jest rów melioracyjny nr R-L, którego zlewnia w   

         przekroju zbiornika wynosi 2.22 km2.    

Zespół pałacowo-parkowy w Stoku Lackim  w 1983 r. został wpisany do rejestru 

         zabytków pod nr A-343.  

      Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu 

wsi : Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn Pieńki  

obiektami lub obszarami będącymi w rejestrze zabytków jest zespół pałacowy w 

Stoku Lackim położony na działce nr 399. 

Plan wyznacza strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej A, którą objęta jest działka  

nr 399/1 z pałacem oraz strefę ochrony konserwatorskiej K - ochrony krajobrazowej 

otuliny, którą objęta jest działka nr 398 z częścią zbiornika wodnego.   

     W strefie A ustalono miedzy innymi obowiązek maksymalnego zachowania 

elementów i substancji zabytkowej w przypadku rewaloryzacji kompozycji 

przestrzennej układów zieleni. Natomiast w strefie K jest obowiązek projektowania 

nowych elementów zabudowy dostosowanych dotoczenia oraz odpowiednich dla 

założeń parkowych lub zespołu historycznego. 

 

 

3.Charakterystyka projektowanych rozwiązań technicznych 

         

   Konieczność opracowania niniejszej dokumentacji wynika z planów 

inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim  

          w zakresie rewaloryzacji północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego  

          w Stoku Lackim, w której znajduje się zbiornik wodny.    
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          Zbiornik wodny o powierzchni około 1000 m2  znajduje się na pograniczu dwóch  

          działek nr 398 i 399/1, przez który przebiega rów melioracyjny nr R-L, jako prawy  

          dopływ rzeki Helenki.   

       Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie zespołu pałacowo-

parkowego oraz dokonanych w maju 2017 r. pomiarów niwelacyjnych wynika, że 

zachodzi konieczność odmulenia dna oraz przeprowadzenia prac utrzymaniowych 

mających na celu zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów zbiornika wodnego. 

      Zatrzymywanie wody w zbiorniku będzie się odbywało do rzędnej 151.50 m npm 

przy pomocy przepustozastawki, która jednocześnie zapewni przejazd przez rów  

melioracyjny nr R-L do pozostałej części działki nr 398. 

   Dno zbiornika zostanie odmulone do poziomu dawnego dna, aby uzyskać właściwe 

napełnienie. Wydobyty urobek z odmulenia dna zostanie przeznaczony do remontu 

skarp brzegów zbiornika, a pozostała cześć będzie wykorzystana do 

zagospodarowania terenu w sąsiedztwie zbiornika. 

     Przewidziany  w projekcie zakres robót utrzymaniowych ma charakter robót 

konserwacyjno-remontowych, które nie spowoduje żadnych zmian w reżimie 

hydrologicznym rowu oraz w istniejącym układzie wodnym oraz przyległym 

drzewostanie na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Stoku Lackim.  

       Kontur zbiornika w wyniku prac utrzymaniowych nie ulegnie zmianie. 

Zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego nastąpi przy pomocy materiałów 

przyjaznych środowisku oraz nie kolidujących z nakazami wynikającymi z ochrony 

konserwatorskiej. 

          Remont zbiornika przywróci dawny układ wodny na terenie objętym ochroną  

          konserwatorską i jednocześnie pozwoli retencjonować wodę oraz będzie służył do  

          celów dydaktyczno-wychowawczych dzieci specjalnej troski w Specjalnym Ośrodku  

          Szkolno-Wychowawczym. 

 

 

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania  

 

 

     Teren objęty dokumentacją projektową położony jest na obszarze zespołu 

pałacowo-parkowego przy ul. Pałacowej 1 w Stoku Lackim, w którym mieści się   
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          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

                  Powierzchnia zbiornika wodnego przewidzianego do remontu na działce  

          nr 398 i 399/1 w m. Stok Lacki Folwark, gm. Siedlce wynosić będzie 1000.0 m2.  

                  Przy projektowanych pracach remontowych powierzchnia biologiczna czynna  

          działek nie ulegnie zmianie, ponieważ powierzchnię biologiczną czynną stanowi  

          nawierzchnia ziemna zapewniająca naturalną wegetację oraz zbiornik jako wody  

          powierzchniowe. 
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                                       OPIS   TECHNICZNY 
                   do projektu budowlanego remontu zbiornika wodnego na działkach  

                Nr 398 i 399/1 w zespole pałacowo-parkowym w m. Stok Lacki Folwark                                     

                                                         gm. Siedlce 

 

 

1.Cel  opracowania 

 

 

 

                 Projekt budowlany opracowano dla potrzeb wykonania prac remontowych   

mających na celu odmulenie dna i zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów  

          zbiornika wodnego na działkach nr 398 i 399/1 w m. Stok Lacki Folwark,                                

          gm. Siedlce na terenie zespołu pałacowo-parkowego. 

               Działki nr 398 i 399/1 należą do Powiatu Siedleckiego, 08-110 Siedlce              

ul. Piłsudskiego 40 w użytkowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w 

Stoku Lackim ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce.  

              Rów melioracyjny nr R-L (działka nr 1205 i 1206), który jest źródłem wody dla 

remontowanego zbiornika należy do urządzeń melioracji szczegółowych w ewidencji 

Gminnej Spółki Wodnej Siedlce. Według ewidencji gruntów i budynków rów nie ma 

ustalonego właściciela. 

 

2.Materiały wyjściowe 

 

 

 

Przy opracowywaniu  projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały : 
 

         - wizję lokalną na działkach w miejscu zbiornika wodnego oraz własne pomiary 

           niwelacyjne,  

         - mapę do celów projektowych  w skali 1 : 1000, 

         - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi : Stok Lacki, Stok     

           Lacki Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn Pieńki uchwalony w 2005 r.,   

         - dokumentację „Rewaloryzacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo- 

           Parkowego w Stoku Lackim” opracowaną przez Pracownię Konserwatorsko 

           Budowlaną „ROKOKO”.  
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3.Przedmiot i zakres opracowania 

 

 

               Przedmiotem projektu jest remont zbiornika wodnego na działkach nr 398 i 399/1  

         położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w m. Stok Lacki Folwark,                                

         gm. Siedlce. 

 

 

4.Lokalizacja obiektu 

 

 

                Przewidziany do remontu zbiornik wodny zlokalizowany jest na działkach  

         nr 398 i 399/1 położonych w północno-zachodniej części zespołu pałacowo-  

         parkowego w m. Stok Lacki, gm. Siedlce. 

 

 

5.Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

 

 

Teren objęty dokumentacją projektową położony jest na działkach ewidencyjnych 

nr 398 i 399/1 na terenie zespołu pałacowo-parkowego z drugiej połowy XIX wieku 

w m. Stok Lacki-Folwark, w którym obecnie znajduje się Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim. 

               Centralnym punktem zespołu jest budynek pałacu w stylu neorenesansowym  

         zbudowany w 1875 r., którym znajduje się ośrodek dla dzieci specjalnej troski oraz  

         budynek oficyny.  

         W północno-zachodniej części zespołu pałacowo-parkowego na pograniczu dwóch  

         działek nr 398 i 399/1 znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni około 

         1000 m2, przez który przepływa rów melioracyjny nr R-L, jako prawy dopływ rzeki  

         Helenki, który jednocześnie jest źródłem wody dla zbiornika.   

      Na zachód i północ od zbiornika znajdują się grunty rolne. Na wschód w części  

zabudowania siedliskowe. Natomiast od południ zabudowania zespołu pałacowo-

parkowego. 
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         W chwili obecnej zbiornik jest mocno zamulony średnio o ok. 0.67 m i brak jest  

         budowli utrzymującej zwierciadło wody w zbiorniku na odpowiednim poziomie. W  

         zbiorniku leży kilka powalonych drzew. Na brzegu od strony północnej zbiornika  

         rośnie kilka samosiewek olchy. 

             Na rowie nr R-L tuż przed zbiornikiem znajduje się przepust betonowy z rur o  

         średnicy  0.90 m pozbawiony przyczółków i przykrycia. 

 

 

6.Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

 

 

   Konieczność opracowania niniejszej dokumentacji wynika z planów 

inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim  

          w zakresie rewaloryzacji północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego  

          w Stoku Lackim, w której znajduje się zbiornik wodny.    

 

          6.1.Zbiornik wodny 

 

                Przewidziany do odmulenia zbiornik wodny znajduje się na pograniczu dwóch  

          działek nr 398 i 399/1, przez który przebiega rów melioracyjny nr R-L, jako prawy  

          dopływ rzeki Helenki.   

Na podstawie dokonanych w maju 2017 r. pomiarów niwelacyjnych wynika, że 

zachodzi konieczność odmulenia dna oraz przeprowadzenia prac utrzymaniowych 

mających na celu zabezpieczenie przed rozmywaniem brzegów zbiornika wodnego. 

       Zarys zbiornika w wyniku prac utrzymaniowych nie ulegnie zmianie. 

Dno zostanie odmulone średnio warstwą 0.67 m do dawnego dna, aby uzyskać 

głębokości występujące poprzednio oraz właściwe napełnienie, które nie dopuści do 

zarastania roślinnością wodną. 

     W sumie będzie 485.0 m3 urobku do wydobycia z dna zbiornika.   

Wydobyty urobek z odmulenia dna zostanie przeznaczony do remontu skarp brzegów 

zbiornika, a pozostała cześć będzie wykorzystana do zagospodarowania terenu 

bezpośrednio w sąsiedztwie zbiornika w ramach rewaloryzacji tej części zespołu 

pałacowo-parkowego. 
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Podczas odmulania dna trzeba usunąć ze zbiornika oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie powalone suche drzewa i wywieźć poza teren budowy. Należy również 

usunąć samosiewki olchy rosnące na północnym brzegu zbiornika o średnicy :  

 16 -25 cm - 10 szt. oraz uszkodzone drzewo o średnicy  120 cm. 

      Skarpy zbiornika będą miały nachylenie 1 : 1.5, które powyżej poziomu 

zwierciadła wody w zbiorniku będą ubezpieczone przez obsiew mieszanką traw.        

Skarpa zbiornika na wlocie rowu nr R-L do zbiornika zostanie umocniona materacem 

kamiennym o wymiarach 2.0x1.0x0.15 m aby zapobiec jej rozmywaniu. 

    Stopy skarp zbiornika zostaną umocnione opaską z kiszki faszynowej o średnicy 

 20 cm. Opaskę z kiszek układa się przy dolnej krawędzi skarpy i za kołkami 

drewnianymi o średnicy  4 ÷ 6 cm i długości 80 ÷ 110 cm wbijanymi co 50 cm i 

przybitymi do podłoża kołkami drewnianymi (szpilkami) o średnicy  4 ÷ 5 cm i 

długości 70 ÷ 100 cm wbijanymi co 100 cm.  

      Początek i koniec ubezpieczenia faszynowego powinien być należycie związany 

ze skarpą przez wprowadzenie  kiszek do rowu melioracyjnego nr R-L i 

zabezpieczenie przed rozmyciem. 

Długość ubezpieczenia stopy skarpy zbiornika wnosi łącznie 135.0 m. 

              Istniejący na rowie nr R-L tuż przed zbiornikiem przepust betonowy z rur o  

          średnicy  0.90 m pozbawiony przyczółków i przykrycia zostanie wyremontowany. 

               Należy rury przepustowe ułożyć od nowa na istniejącym dnie, aby zlikwidować  

          szczelny. Następnie styki obetonować. Na ścianki czołowe zakotwione w skarpie  

          rowu przewiduje się zastosować kosze gabionowe o długości 3.50 m i szerokości  

          0.5 m wykonane z drutu o średnicy   3.0 mm wypełnione kamieniem polnym. Po  

          wykonaniu ścianek czołowych rury przepustowe obsypać i przykryć gruntem  

          rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem.  

     Zatrzymywanie wody w zbiorniku będzie się odbywało do rzędnej 151.50 m npm 

przy pomocy przepustozastawki, która jednocześnie zapewni przejazd przez rów  

melioracyjny nr R-L do pozostałej części działki nr 398. 

                Średnia głębokość wody w zbiorniku 1.5 m. Pojemność zbiornika ca 1.3 tys. m3.  

Odpływ wody ze zbiornika do rowu melioracyjnego nr R-L poprzez 

przepustozastawkę. 

     Na przedłużeniu ciągu pieszego nad zbiornikiem wodnym przewiduje się 

wykonanie pomostu widokowego do celów dydaktycznych. 
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         Pomost stały w kształcie prostokąta o wymiarach 6.0 x 5.0 m będzie konstrukcji   

         stalowo-drewnianej. 

         Szczegółową konstrukcję pomostu przedstawiono w dokumentacji „Rewaloryzacja  

         północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim”  

         opracowaną przez Pracownię Konserwatorsko Budowlaną „ROKOKO”.  

 

 

         6.2.Przepustozastawka 

 

 

      Do utrzymania zwierciadła wody w zbiorniku na wymaganym poziomie będzie 

służyć przepustozastawka, która zostanie usytuowana w 0 + 567 km rowu 

melioracyjnego nr R-L, w miejscu dawnego stopnia drewnianego. 

      Składa się ona z przepustu kołowego o długości 6.0 m o średnicy  0.80 m 

wykonanego z rur PEHD dwuściennych o gładkiej ściance wewnętrznej oraz 

zewnętrznej wykonanej w formie karbów tworzących spiralny zwój. Rura musi mieć 

klasę sztywności obwodowej SN 8, która zostanie ułożona na fundamencie 

kruszywowym o uziarnieniu 0 - 31.5 mm i grubości 25 cm (żwiry, pospółki, 

mieszanka żwirowo-piaskowa) w zależności od wielkości karbowania odpowiednio 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia 0.98 wg Proctora, dostosowując 

posadowienie rury do projektowanych rzędnych dna przepustu oraz rzędnych dna 

rowu. Rzędna dna przepustu na wlocie wynosić będzie 150.65 i na wylocie 150.61  

 m npm. Po ułożeniu rury przepustowej należy ją obsypać i przykryć gruntem 

rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem do poziomu terenu.  

               Od strony wody górnej wlot do przepustu będzie w kształcie stojaka, o  

          konstrukcji stalowej jako część pionowa zamykająca odpływ wody ze zbiornika. 

               Stojak będzie miał kształt skrzyni o trzech ścianach spawanych wykonanych z  

          blachy stalowej spawalnej o grubości 8 mm i przekroju o wymiarach wewnętrznych  

          0.80 x 1.20 m. Stojak od wewnątrz będzie wzmocniony za pomocą kątowników i rur  

          stalowych o średnicy  4 mm.  

          Od czoła do ścianek bocznych będą przyspawane prowadnice z kątownika NP 50  

          i długości 1.2 m, w które zakładane będą szandory drewniane służące do  

          regulowania odpływu wody ze zbiornika.   
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          Połączenie leżaka ze stojakiem za pomocą rury stalowej  0.90 m i długości 1.0 m z  

          jednej strony przyspawanej do ściany tylnej stojaka. Połączenie rur będzie  

          uszczelnione, np. za pomocą pianki. 

                Wysokość stojaka H = 1.20 m. 

          Przed wbudowaniem elementy stalowe stojaka odpowiednio zabezpieczyć farbą do 

          metali przed korozją. 

          Na wylocie przepustozastawki ścianka czołowa o długości 3.50 m z koszy  

          gabionowych o szerokości 0.5 m wykonanych z drutu o średnicy   3.0 mm  

          wypełnionych kamieniem polnym zostanie zakotwiona w skarpie rowu. Skarpy i dno  

          rowu nr R-L na odcinku pomiędzy zbiornikiem wodnym a przepustozastawką   

          przewiduje się umocnić za pomocą materaca siatkowo-kamiennego o długości 3.0 m  

          i grubości 15 cm ułożonych na geowłókninie. Dno rowu poniżej przepustozastawki  

          zostanie umocnione materacem siatkowo-kamiennym o długości 4.0 m i grubości  

          15 cm ułożonym na geowłókninie i zakończonym palisadą drewnianą z kołków o  

          średnicy 8 cm i długości 1.2 m.  

 

 

7.Określenie obszaru oddziaływania remontu zbiornika wodnego  

 

 

      Określenie obszaru oddziaływania remontu istniejącego zbiornika wodnego na  

          działkach nr 398 i 399/1 w zespole pałacowo-parkowym w m. Stok Lacki-Folwark,                                     

          gm. Siedlce dokonano między innymi w oparciu o następujące przepisy prawa : 

          - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz.  

            672 z późn. zm.), 

          - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.   

            z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 

          - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn.  

            zm), 

          - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.  

            1651 z późn. zm.), 

          - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze            

            zm.), 
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          - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

            warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

            (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć  

  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).    

 

        Remont zbiornika wodnego o powierzchni 1000 m2 położonego na pograniczu 

dwóch działek nr 398 i 399/1 poprzez odmulenie dna i utrzymanie stałego poziomu 

zwierciadła wody w zbiorniku nie ma wpływu na istniejące środowisko. Znajduje się 

on w północno-zachodniej części zespołu pałacowo-parkowego w Stoku Lackim, 

który w 1983 r. został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-343.  

       Remont istniejącego, ale znacznie zamulonego zbiornika wynika z planów 

inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim  

          w zakresie rewaloryzacji północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego  

          w Stoku Lackim.  Przywrócony zostanie dawny układ wodny na terenie objętym  

          ochroną konserwatorską jednocześnie pozwoli retencjonować wodę oraz będzie  

          służył do celów dydaktyczno-wychowawczych dzieci specjalnej troski w Ośrodku  

          Szkolno-Wychowawczym. 

               Zarys zbiornika w wyniku prac utrzymaniowych nie ulegnie zmianie.  

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 29.05.2017 r.  

          Nr 189/DS/17 zezwolił Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w  

          Stoku Lackim na prowadzenie prac rewaloryzacyjnych północno-zachodniej części  

          zespołu pałacowo-parkowego w Stoku Lackim. 

     Przeznaczony do remontu zbiornik zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), nie zalicza się do tego typu inwestycji.    

                Zbiornik z infrastrukturą towarzyszącą nie jest usytuowany na obszarze wodno- 

          błotnym, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskimi i leśnym, obszarze o  

          krajobrazie mającym znaczenie kulturowe, archeologiczne lub na terenie uzdrowisk.                               

               Ponadto inwestycja usytuowana jest poza strefami ujęć wód podziemnych i poza  

          obszarami ochronnymi zbiorników wód podziemnych. 

               Inwestycja nie jest realizowana w obszarze chronionym przyrodniczo. 

          Teren objęty zamierzeniem znajduje się poza obszarem ochrony przyrody  
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          utworzonym lub ustanowionym na  podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia  

          16 kwietnia 2004 r. 

 Powierzchnia zbiornika wodnego wynosić będzie 1000 m2 i nie ulegnie zmianie. 

Średnia głębokość wody w zbiorniku 1.5 m.  

Zbiornik usytuowany jest wewnątrz własnego terenu w odległości od granicy z   

działkami obcymi : 

     - min. 27.5 m od działki nr 387, 

     - min. 25.5 m od działki nr 386, 

     - min. 27.0 m od działki nr 385/6. 

Takie usytuowanie obiektu nie ogranicza sposobu użytkowania terenów przyległych, 

które w tym miejscu są użytkowane jako trwałe użytki zielone lub są nieużytkami.  

    Skarpy zbiornika będą o nachyleniu 1 : 1.5, które powyżej zwierciadła wody będą 

ubezpieczone przez obsiew mieszanką traw, a stopa skarpy będzie ubezpieczona 

koszką faszynową o średnicy 20 cm. Pozwoli to na utrzymanie stateczności skarp 

oraz zabezpieczy je przed ich rozmywaniem.   

      Zatrzymywanie wody w zbiorniku będzie się odbywało do rzędnej 151.50 m npm 

przy pomocy przepustozastawki, która jednocześnie zapewni przejazd przez rów  

melioracyjny nr R-L do pozostałej części działki nr 398. 

                Pojemność zbiornika ca 1.3 tys. m3. Odpływ wody ze zbiornika do rowu  

          melioracyjnego nr R-L poprzez przepustozastawkę. 

   Przy danej powierzchni zbiornika oraz poziomie zwierciadła wody w zbiorniku, 

jego wpływ na wody podziemne będzie niezauważalny. Odmulenie zbiornika do 

projektowanych głębokości dna nie spowoduje wytworzenia się leja depresji, 

ponieważ poziom wody gruntowej na terenach  sąsiednich będzie równy poziomowi 

zwierciadła wody w zbiorniku.      

    Zbiornik nie spowoduje obniżenia poziomu wód gruntowych oraz naruszenia 

struktury gruntu w podłożu przyległym do wykonanego akwenu. A więc remont 

zbiornika nie będzie oddziaływał ujemnie na grunty sąsiednie.  

     Eksploatacja zbiornika wodnego nie spowoduje zmiany i nie zakłóci stosunków 

wodnych, nie zostaną przekroczone standardy w otaczającym środowisku w zakresie 

ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza.  

     Na etapie remontu zbiornika zanieczyszczenia powietrza, hałas związane z 

pracami ziemnymi przy odmulaniu niecki zbiornika i zagospodarowaniu urobku w 
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sąsiedztwie zbiornika będą miały charakter lokalny, małoznaczący, krótkotrwały i 

odwracalny. Nie przekroczą dopuszczalnych wartości i wskaźników i będą się 

kształtować na poziomie śladowym. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w całości ustąpi po zakończeniu prac ziemnych, 

a zatem przez cały okres eksploatacji zbiornika, negatywne oddziaływanie na 

środowisko i otoczenie nie będzie występowało. 

   Zbiornik nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu  i użytkowaniu sąsiednich 

działek, które w sąsiedztwie użytkowane są rolniczo lub są od dawna wyjęte z 

produkcji rolniczej. 

Reasumując obszar oddziaływania planowanego do remontu zbiornika wodnego  

wraz z urządzeniami wodnymi związanymi ze zbiornikiem na działkach nr 398 i 

399/1 w obrębie Stok Lacki Folwark mieści się w całości na działkach, na których się 

znajduje. 
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        INFORMACJA  

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 

 

 

 

Nazwa zadania : Remont zbiornika wodnego na działkach nr 398 i 399/1 w m. Stok Lacki  

                             Folwark, gm. Siedlce 

 

 

 

 

 

Inwestor :  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

          w Stoku Lackim ul. Pałacowa 1     

                    08-110 Siedlce  

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko projektanta              

sporządzającego informację : 

 

    mgr inż. Zbigniew Krupowicz 

    08-110 Siedlce ul. Modrzewiowa 3 
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1.Zakres robót  

 

 

 

       Zakres robót całego zadania inwestycyjnego obejmuje remont zbiornika wodnego o 

powierzchni 1000 m2 na działkach nr 398 i 399/1 w m. Stok Lacki Folwark, gm. Siedlce 

oraz związanego z nim przepustem oraz urządzeniem utrzymującym wodę w zbiorniku. 

 

 

1.1.Kolejność realizacji robót   

 

Remont zbiornika wodnego będzie realizowany w następującej kolejności :              

- odmulenie czaszy zbiornika,  

- remont przepustu betonowego  0.90 m, 

- przepustozastawka, 

- uporządkowanie terenu przyległego. 

 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

            Na działce nr 398 oraz na części działki nr 399/1, na których znajduje przeznaczony 

do remontu zbiornik wodny brak jest obiektów  budowlanych oraz uzbrojenia 

podziemnego. Przez odmulany zbiornik przebiega rów melioracyjny nr R-L położony na 

działkach nr 1205 i 1206 w Stoku Lackim Folwark. 

 

 

3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

   i zdrowia ludzi 

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót 

przewidzianych niniejszym opracowaniem występują zagrożenia przy wykonywaniu 

następujących robót związanych z odmulaniem zbiornika wodnego : 

- pogłębianie czaszy zbiornika,  
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- wycinka drzew.   

 

Działki, na części których prowadzony będzie remont zbiornika jest wyjęta z użytkowania, 

w związku z czym prowadzone roboty nie będą stwarzać zagrożenia dla otoczenia.  

        Podczas realizacji robót może wystąpić zagrożenie z uwagi na wycinkę drzew i 

usunięcie powalonych drzew w zbiorniku.           

                Podczas robót związanych bezpośrednio z odmulaniem zbiornika praktycznie nie 

istnieje zagrożenie obsypywania się skarp przy przewidywanym nachyleniu 1 : 1.5. 

 

 

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

 

 

     Prace przy remoncie zbiornika wodnego nie należą do kategorii szczególnie 

niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu należy spełnić wymagania 

wynikające z następujących przepisów :  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)   

  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

  budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  

  budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263),  

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające    

  rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

  (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972). 

Instruktaż pracowników winna prowadzić osoba posiadająca ukończone szkolenia bhp dla 

kadry kierowniczej. 

W prowadzonym instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na : 

          - przestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu i urządzeń 

          - użytkowanie sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem 

          - prowadzenie robót przez minimum 2 pracowników 

          - prowadzenie robót w ubraniach roboczych i ochronnych 

          - postępowanie w razie wypadku 

          - udzielanie pierwszej pomocy 
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5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających            

   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

 

 

         Wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz 

właściwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robót należy 

zabezpieczyć przed wchodzeniem na teren budowy osób postronnych. 

       W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz w czasie przebywania na placu 

budowy wszystkie osoby niezależnie od charakteru obecności na budowie zobowiązane są 

do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności : 

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 

- należy używać właściwych, znajdujących się w dobrym stanie narzędzi zgodnie z 

ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. 

- robotnicy powinni być wyposażeni w niezbędną odzież ochronną. 

Wszystkie prace związane z obsługą urządzeń  mechanicznych mogą wykonywać 

operatorzy  maszyn przeszkoleni w zakresie obsługi. Pracownicy w czasie wykonywania 

robót muszą przestrzegać zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim 

dla funkcji sprawowanej na budowie.  

 

 

 

         Wyk. : 

                    mgr inż. Zb. Krupowicz 
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                   II.   Z A Ł Ą C Z N I K I   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


