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OPIS TECHNICZNY 

OPERATU WODNOPRAWNEGO NA ROZBIÓRKĘ I WYKONANIE NOWEGO PRZEPUSTU 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Podstawę opracowania stanowi umowa o prace projektowe z Inwestorem - Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w Olsztynie  

b) Polskie normy: 

� PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia” 

� PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

c) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

d) Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego  

e) Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) Dz. U. nr 89 poz. 414 z dnia 25 

sierpnia 1994 r. – wraz z przepisami wykonawczymi. 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. z późniejszymi zmianami,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582).  

h) Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich stanowiący załączniki do Zarządzenia 

nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji 

przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. 

i) Materiały informacyjne producentów i dostawców karbowanych rur stalowych dla drogownictwa - ogólne wytyczne 

montażu konstrukcji sprężystych ze stalowych blach karbowanych. 

j) Aprobaty techniczne IBDiM. 

k) Pomiary terenowe. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego – 

przepustu pod drogą i wykonanie nowego w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 w pobliżu 

miejscowości Różnowo na terenie gminy Susz. 

Jednostka ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28b 

 

3.  WYSZCZEGÓLNIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

3.1  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem korzystania z wód jest rozbiórka istniejącego urządzenia wodnego – przepustu pod drogą i wykonanie nowego  

w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 w pobliżu miejscowości Różnowo na terenie gminy Susz. 
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 Zakres korzystania z wód: 

• Rozbiórka istniejącego przepustu kamiennego, prostokątnego o wym. 58x63 cm długości 10,50 m wraz ze ścian-

kami czołowymi 

• Wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej spiralnie karbowanej o średnicy 80 cm długości 11,60 m, wraz  

z umocnieniem skarp w obrębie wlotu i wylotu 

3.2 Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Dla planowanej działalności nie przewiduje się poboru próbek. Nie jest konieczne umieszczanie znaków żeglugowych 

ani stałych urządzeń pomiarowych. 

3.3 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli 

Obręb Nr działki Własność 

32 192 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 

ul. Pstrowskiego 28B 10-602 Olsztyn 

3.4 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Wszelkie szkody i naruszenia wyrządzone 

osobom trzecim muszą być naprawione.  

3.5 Opis urządzeń wodnych, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz 

podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania 

3.5.1 Istniejący przepust do rozebrania 

Na rozpatrywanym odcinku droga biegnie na nasypie wysokości ok. 1 m, w miejscu przepustu wysokość do dna rowu 

wynosi 1,50 m. Konstrukcja istniejąca - przepust o przekroju prostokątnym BxH=58x63 cm, murowany z kamienia. 

Ścianki czołowe wymurowane z kostki kamiennej - przepust był przedłużany z obu stron. Z prawej strony drogi  

u podstawy skarpy nasypu ułożony jest kabel telekomunikacyjny, a spod dna rowu przydrożnego wypuszczony jest 

rurociąg drenarski PVC Ø 24 cm. W dniu inwentaryzacji - 21 lipca 2015 r. przepust był suchy.  

Współrzędne geograficzne wlotu: N 53º44’52.6”, E 19º21’26.3”, współrzędne geograficzne wylotu: N 53º44’53”,  

E 19º21’25.5” 

3.5.2 Wykonanie nowego przepustu 

Przebudowa będzie polegała na rozebraniu  istniejącego przepustu i wykonaniu nowego, o konstrukcji stalowej z blachy 

falistej.  

Na wylocie przepust będzie zakończony ścianką żelbetową, wlot będzie oparty na podwalinie betonowej. 

Współrzędne geograficzne wlotu: N 53º44’52.6”, E 19º21’26.3”, współrzędne geograficzne wylotu N: 53º44’53”,  

E 19º21’25.5” 

Określenie światła projektowanego przepustu 

Światło projektowanego przepustu zostało przyjęte po wykonaniu obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych 

zamieszczonych w p. 3.6 niniejszego operatu i uzgodnieniu z Rejonowym  Oddziałem Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Ostródzie.  Rzędna wlotu: 94,22 rzędna wylotu: 94,15 m n.p.m. Powierzchnia przekroju poprzecznego  
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przepustu: 0,50 m2. 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

W ramach robót przygotowawczych należy  zdjąć darninę i humus ze skarp drogi i rowu.  

W ramach robót rozbiórkowych przewidziano rozbiórkę nawierzchni, podbudowy i nasypu w obrębie przepustu oraz 

rozbiórkę całego przepustu wraz ze ściankami czołowymi. 

Przepust 

Zaprojektowano część przelotową przepustu ze stalowej blachy karbowanej. Średnica rury 800 mm, grubość blachy 2,0 

mm. Całkowita długość konstrukcji stalowej przepustu wynosi 11,60 m. Przekrój poprzeczny konstrukcji wynosi 0,50 m2. 

Konstrukcje przepustów z blachy falistej dostarczane są na budowę w odcinkach o długości całkowitej zgodnej z pro-

jektowaną długością przepustu. Końce przepustu są docinane do odpowiedniej długości i zgodnie pochyleniem skarp.  

W celu wykonania obiektu o projektowanej długości odcinki rur łączy się za pomocą złączek opaskowych. 

Wszystkie elementy tworzące przepust są zabezpieczane antykorozyjnie u producenta. Podstawowym sposobem 

zabezpieczenia antykorozyjnego jest cynkowanie przez gorącą kąpiel galwaniczną. W projekcie przewidziano 

dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki polimerowej grubości 250 µm. 

Producent dostarcza na budowę  całe segmenty odpowiednio przycięte i zabezpieczone antykorozyjnie – na placu 

budowy ma miejsce jedynie łączenie i składanie konstrukcji. 

Fundament przepustu  będzie wykonany z mieszanki kruszywa naturalnego 0÷31,5 mm. Grubość fundamentu  0,40 m.  

Materiał na fundament nie może zawierać zanieczyszczeń. Podłoże pod przepustem należy odpowiednio kształtować  

w kierunku poprzecznym i podłużnym. Górna warstwa podsypki grubości 50 mm  powinna być wykonana z luźnego 

materiału, tak aby karby mogły osiąść w podsypce. 

 Fundament należy zagęścić do Is=0,98 wg Proctora normalnego.  

Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana. W tym celu należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust 

(obszar ograniczony ćwiartką koła) – dotyczy to części przepustu, która znajdzie się poza istniejącym obiektem. Zasypkę 

należy wykonywać warstwami i zagęszczać.   

Nasyp w obrębie przepustu należy zasypywać warstwami nieprzekraczającymi 15-30 cm w sposób symetryczny, tak aby 

różnica wysokości między warstwami po bokach konstrukcji nie była większa niż wysokość jednej warstwy. Przed 

przystąpieniem do wykonania kolejnej warstwy należy upewnić się, czy poprzednia warstwa została zagęszczona do 

żądanej wartości. Doliny karbów w obszarze bezpośrednio koło rury powinny być zagęszczone ręcznie. Sprzęt ciężki 

należy stosować w odległości nie mniejszej niż 2 m od rury. Do wykonania zasypki należy użyć mieszanki kruszywa 

naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm. 

Na wylocie przepustu (prawa strona drogi) ze względu na blisko ułożony kabel telekomunikacyjny zaprojektowano 

żelbetową ściankę czołową. Pod wlotem będzie wykonana podwalina betonowa.   

 

Urządzenia obce 

W rejonie projektowanych robót znajdują się kable telekomunikacyjne. Przy prowadzeniu robót należy postępować 

zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 

Nie występuje bezpośrednia kolizja w/w urządzeń z projektowaną konstrukcją przepustu . 

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kable metodą przekopów ręcznych. 
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Roboty drogowe 

Po wykonaniu i zasypaniu przepustu należy wykonać nową podbudowę i nawierzchnię drogi oraz ustawić po obu 

stronach drogi stalowe bariery ochronne. 

Roboty wykończeniowe 

Skarpy drogi wokół wylotu oraz przy ściance czołowej wlotu będą umocnione brukiem, pozostałe powierzchnie skarp 

drogi i rowu w sąsiedztwie wlotu i wylotu przewidziane do umocnienia należy umocnić przez darniowanie. 

3.6 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Wody objęte pozwoleniem stanowi rów melioracji szczegółowej. 

Przepływ na rowie wg Iszkowskiego 

• Przepływ średni roczny 

Qśr=0,03171*Cs*P*A  

- A - pow. zlewni – 1,0 km2  

- P - normalny opad roczny - 0,600 

- Cs - współczynnik średniego odpływu rocznego - 0,3 

Qśr=0,03171*0,3*0,60*1,0 = 5,7*10-3 m3/s = 6,0 l/s 

• Przepływ średni normalny 

Q2=0,7*Qśr = 4,0*10-3 m3/s = 4,2 l/s 

• Przepływ wody wysokiej o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% 

 

- h1 - współczynnik odpływu roztopowego o prawdopodobieństwie p1% = 160 mm 

- K0 – współczynnik zależny od spadku rowu - 0,003 

- F – powierzchnia zlewni – 1,0 km2 

- δj – współczynnik uwzględniający wpływ jezior i bagien – 1,0 

- λp – współczynnik zależny od założonego prawdopodobieństwa pojawienia się i % jezior w zlewni – 1,0 

- k – współczynnik poprawkowy uwzględniający wielkość zlewni – 1,26 

  

Dobór średnicy przepustu 

W celu sprawdzenia parametrów ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o średnicy D=0,8 m (powierzchnia przepływu 

0,5 m2 > istn. 0,36 m2). 

Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie obliczamy: 

 

Qm – przepływ miarodajny = 0,6 [m3/s] 

 



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR 
� 10-125 Olsztyn ul. Jagiełły 7/9     
� +660 708 722,  �  zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

7 | S t r o n a  
 

Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ: 

 

 

 

Sprawdzenie warunku z pkt. 3.2.3.1:  

  

Wysokość energii strumienia spiętrzonego przed przepustem wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.12] z pkt. 3.2.3.1: 

 

m – współczynnik wydatku, przyjęto 0,31 z tabeli 3.1 

Głębokość wody górnej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1: 

 

 

F0 – pole przekroju przed przepustem odpowiadające założonej rzędnej zwierciadła wody spiętrzonej = 0,.48 m2 

Z powyższych obliczeń wynika, że dla średnicy D=0,8 m napełnienie nie przekroczy 85% więc dobór jest prawidłowy. 

3.7 Ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisły  
Obecnie podstawowymi dokumentami planistycznymi według ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, są plany 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Szczególne korzystanie z wód odbywa się w dorzeczu Wisły, dla 

którego plan gospodarowania wodami stawia następujące priorytetowe cele środowiskowe dla wód powierzchniowych 

obszaru dorzecza: 

• utrzymanie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym jednolitych części wód, które takim 

stanem/potencjałem się charakteryzują; 

• osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód; 

• osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części wód; 

• ponadto, osiągnięcie co najmniej dobrego stanu chemicznego dla naturalnych, silnie zmienionych 

i sztucznych części wód. 

 

Głównymi celami środowiskowymi dla wód podziemnych są: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 
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• zapobieganie pogorszeniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniem wymienionym  

w RDW); 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia 

każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka; 

Dodatkowo w planie zestawiono w formie tabelarycznej informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu  

i dobrego potencjału ekologicznego wód powierzchniowych, wymagania dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód 

powierzchniowych oraz wartości graniczne wybranych wskaźników jakości fizykochemicznej wód, ustalonych jako cele 

środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych. 

Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowień Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, do 

którego należy rozpatrywany obszar.  

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zalicza obszar, na którym znajduje się przepust do obszaru 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 32. Obszar obejmuje zlewnie Liwy i Nogatu. Główne poziomy 

wodonośne występują w utworach międzymorenowych. Tylko w zachodniej części obszaru stwierdzono wody 

szczelinowe w osadach węglanowych kredy górnej. Wody słodkie występują tu na głębokości do ok. 200,0 m (lokalnie 

płycej).   

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ocenia stan jednolitej części wód powierzchniowych, na 

którym znajduje się przepust (PLRW200019522371 – kod scalonej części DW1902 Liwa od Starej Liwy do dopływu z 

jez. Burgale) jako zły. Osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Przesunięcie terminu osiągnięcia celu 

nastąpiło z powodu konieczności wykonania dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.  

b) warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły 
Planowana działalność jest zgodna z ustalonymi warunkami korzystania z wód regionu wodnego ustalonymi w 

rozporządzeniu dyrektora RZGW w Gdańsku dla obszaru dolnej Wisły nr 9/2014 opublikowanego w dzienniku 

urzędowym woj. Warmińsko-mazurskiego – poz. 3882: 

- nie narusza się przepływu nienaruszalnego 

- nie ma wpływu na stan jezior lobeliowych 

- zachowuje ciągłość morfologiczną cieku 

- nie ma wpływu na stan wód podziemnych 

- przebudowa przepustu nie powoduje pogorszenia stanu lub potencjału wód odbiornika 

- nie przewidziano wykonywania budowli piętrzących 

c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
Przepust nie leży w obszarze zagrożonym powodzią. 

d) planu przeciwdziałania skutkom suszy 
Według posiadanych informacji do chwili obecnej nie został sporządzony Plan przeciwdziałania skutkom suszy  

w regionie wodnym Wisły.  

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
Przedmiotowa działalność nie znajduje się w zakresie przedsięwzięć wymienionych w programie – tj. 

oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Projektowana przebudowa przepustu ma 
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zasięg lokalny – ograniczony do jednego obiektu budowlanego w związku z czym nie narusza w żaden sposób 

zapisów w/w programu. 

3.8 Wpływ odprowadzonych ścieków na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan 

tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych 

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Przebudowa przepustu nie zakłóca ani nie wpływa negatywnie na realizację celów środowiskowych określonych dla wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

3.9 Obowiązki użytkownika obiektu 

Użytkownik obiektu zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych przeglądów i remontów przepustu, a w szczególno-

ści: 

 – kontroli antykorozyjnej elementów stalowych, 

        -  kontroli stanu umocnień wlotu i wylotu, 

 – przestrzegania przepisów B.H.P. 

3.10 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii 

Rozruch instalacji przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych związanych z przebudową przepustu. Po rozruchu 

należy sprawdzić zgodność realizacji z dokumentacją techniczną i pozwoleniem wodnoprawnym, a administrator urzą-

dzeń zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych napraw w możliwie najkrótszym czasie.  

3.11 Informacja o formach ochrony przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód 

Przebudowywany przepust leży w obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza Iławskiego – część A i B oraz Specjal-

nym Obszarze Ochrony Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051). Planowana działalność nie narusza 

postanowień ani zakazów obowiązujących w obszarach. 

Innymi najbliższymi w stosunku do planowanej inwestycji są: 

1) Rezerwaty 

• Jezioro Gaudy – 2,5 km 

2) Parki Krajobrazowe 

• Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – 1,5 km 

3) Obszary Chronionego Krajobrazu 

• Rzeki Liwy – 1,0 km 

• Jezioro Dzierzgoń – 8,0 km 

4) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony 

• Lasy Iławskie PLB280005 – 1,5 km 

5) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 

• Ostoja Iławska – 1,5 km  
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II WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 

1) Rozbiórkę istniejącego przepustu kamiennego o wym. 58x63 cm ze ściankami czołowymi, o długości 10,50 m 

na działce nr 192 w obrębie nr 32 Susz. Współrzędne geograficzne wlotu N: 53º44’52.6”, E 19º21’26.3”, współ-

rzędne geograficzne wylotu N: 53º44’53”, E 19º21’25.5” 

2) Budowę nowego przepustu z blachy stalowej spiralnie karbowanej, o średnicy 80 cm, rzędnej wlotu 94,22 i wy-

lotu 94,15 o długości całkowitej 11,60 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem dna i skarp, na działce  

nr 192 w obrębie nr 32 Susz. Współrzędne geograficzne wlotu N: 53º44’52.6”, E 19º21’26.3”, współrzędne 

geograficzne wylotu N: 53º44’53”, E 19º21’25.5” 

 

III OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

Korzystanie z wód polega na rozebraniu istniejącego przepustu przeprowadzającego wody pod drogą wojewódzką i 

wykonaniu nowego .  

Przedsięwzięcie realizować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 28b.  

Istniejący kamienny przepust zostanie rozebrany, a w jego miejsce wykonany zostanie nowy o konstrukcji stalowo-

betonowej. Dodatkowo podczas inwestycji zostanie uporządkowane koryto cieku w najbliższym sąsiedztwie, m.in. 

umocnione darniną i brukiem, co poprawi walory estetyczne otoczenia.  

 

 

       Opracował 

 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1.0  Plan zagospodarowania terenu   1:100 

Rys. 2.0  Rysunek ogólny      1:100 

Rys. 3.0  Inwentaryzacja     1:100 

Rys. 4.0  Profil podłużny rowu    1:100/1000 

 










