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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

    OPIS TECHNICZNY 

 

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, działającym w imieniu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o., sp. k. 

2. „Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych” – 

załącznik do zarządzenia Nr 9 GDDKiA z dn. 18 marca 2004r. 

3. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez dział geodezyjny 

ARKAS-PROJEKT. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43). 

6. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

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

drogom, obiektom mostowym. (Dz.U. Nr 67). 

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez dział geodezyjny 

ARKAS-PROJEKT. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na zabudowę koryta rzeki Bredynki w km 2+218 

przepustem rurowym stalowym w miejscowości Lipowo.  

 

 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO  

 

3.1 Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu 

Jednostką ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn 
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3.2 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem korzystania z wód jest przebudowa przepustu zlokalizowanego wzdłuż koryta rzeki Bredynka, pod 

korpusem drogi wojewódzkiej nr 590 w km 57+440 k/m. Lipowo. W zakres opracowania wchodzi również 

regulacja koryta rzeki Bredynka na odcinku 5 metrów przed wlotem przebudowywanego przepustu jak i 7 m za 

jego wylotem.  

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje poprawienie przepływu wody przez przepust zlokalizowany w 

pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 590 w km 57+440 na rzece Bredynka.  

 

3.2a Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

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.  

 
Przepust prowadzony przez wody powierzchniowe rzeki Bredynka w km 2+218 

 

Obręb Nr działki Własność 

28 Lipowo 

1 

 Stefan Mańczak 

Kwiatowa 7, Biskupiec 

 

Barbara Mańczak 

Kwiatowa 7, Biskupiec 

2/62 Arkadiusz Waśniewski, Słoneczna 5/27, 11-230 Bisztynek 

10 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1 

10-562 Olsztyn,  

27 Adamowo 185/3 Województwo Warmińsko-Mazurskie 

10-959 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 

 

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

Należy prowadzić roboty budowlane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na teren przyległy.  

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

wyrządzone osobom trzecim muszą być naprawione.  
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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 Rzeka Bredynka w km 2+218 zabudowana przepustem  

Rzeka Bredynka zostanie zabudowana przepustem stalowym łukowo-kołowym o wymiarach 1,96x1,92 m w  

km 57+440 drogi wojewódzkiej nr 590. Współrzędne geograficzne rzeki w miejscu zabudowania przepustem: 

N53° 52' 11.9421" 

E20° 59' 55.2849" 

 

3.5.1.1 Dobór przekroju przepustu 

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE 

W celu obliczenia prawdopodobieństwa przewyższenia przepływu zastosowano formułę opadową  

wg Stachy i Fal. Zgodnie z zaleceniami autorów wzór ten ma zastosowania do obliczania przepływów 

maksymalnych rocznych na terenie całej Polski w zlewniach małych o powierzchni do 50km2.  

Obliczenie przepływów maksymalnych obliczono wg wzoru: 

 

 

 

gdzie:  

 - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali 

 - maksymalny moduł odpływu jednostkowego zależny od hydromorfologicznej charakterystyki koryta 

rzeki  i czasu spływu po stokach  

 – współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych według Czarneckiej 

 - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawiania się 1% odczytany z mapy  

 - powierzchnia zlewni [km2] 

 - kwanty rozkładu zmiennej  dla zadanego prawdopodobieństwa odczytany z tablicy 

 – współczynnik redukcji jeziornej, odczytany z tablicy w zależności od wskaźnika jeziorności 

 

Hydromorfologiczną charakterystykę koryta cieków  obliczono wg wzoru: 

 

 

gdzie: 

 – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego 
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 - miara szorstkości koryta cieku 

 - uśredniony spadek cieku 

 

 – uśredniony spadek cieku obliczono wg wzoru: 

 

gdzie: 

 - spadek cieku obliczony wg poniższego wzoru: 

 

gdzie:  

 - wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny, [m npm] 

 - wzniesienie przekroju obliczeniowego, [m npm] 

 

 

 

Czas spływu po stokach  [min] określono na podstawie tablicy w zależności od hydromorfologicznej 

charakterystyki stoków: 

 

 

gdzie:  

 - miara szorstkości stoków, odczytana z tablicy 

- średnia długość stoków obliczona wg wzoru: 

 

gdzie: 

– gęstość sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy długości  wszystkich cieków wraz z 

ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni: 
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gdzie:  

 – różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic, [m] 

 – suma długości warstwic w zlewni, [km] 

A – powierzchnia zlewni, [km2]  

 

 

 

 

 

 

Dobór przekroju przepustu 

Przekrój przepustów został dobrany w taki sposób, aby jego zdolność przepływowa w warunkach 

granicznych określonych w [3] była większa od przepływu wody mogącej wystąpić  

z prawdopodobieństwem raz na 100 lat. Dodatkowo założenie zamulenia światła przepustu nie wpływa 

na jego funkcjonowanie.  

 

Obliczenia wykonano zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) dla przepustów krótkich (Lp<20hp)  

o przekroju kołowym. 

W celu sprawdzenia parametrów ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o średnicy  

D=1,6 m. 

Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 obliczamy: 

 

 
Qm – przepływ miarodajny = 0,93 [m3/s] 
 
Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ: 
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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 0,33 z tabeli 3.1 
 
Głębokość wody górnej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1: 

 

 
 
Fo – pole przekroju przed przepustem odpowiadające założonej rzędnej zwierciadła wody  
spiętrzonej = 0,90 m2 
 
Na podstawie obliczeń przyjęto przepust kołowy o średnicy 1,60 m. 

Ze względu na obniżenie przepustu poniżej dna rzeki o 30 cm przyjęto przepust łukowo-kołowy o średnicy  

1,96x1,92 m. 

 

3.5.1.2 Montaż przepustu 

Ze względu na zadowalający stan obiektu nie przewiduje się rozbiórki istniejącej konstrukcji. Projektuje się 

przebudowę przepustu za pomocą metody relining, polegającej na wprowadzeniu do istniejącego obiektu 

stalowej rury i wypełnieniu przestrzeni między konstrukcjami mieszanką betonową oraz kruszywem. Przed 

przystąpieniem do prac montażowych należy pogłębić dno istniejącego przepustu do projektowanych rzędnych. 

Przewiduje się rozbiórkę uszkodzonych elementów kamiennych ścian czołowych. Odpady powstałe w czasie 

prowadzenia prac rozbiórkowych należy segregować. Od opadów nie nadających się do wykorzystania, należy 

oddzielić te materiały, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, oraz te, których stopień degradacji 

pozwala na ewentualne ponowne wbudowanie. Wszystkie materiały z rozbiórki należą do wykonawcy robót i on 

jest zobowiązany do ich uprzątnięcia z pasa drogowego i ich utylizację.  
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Podczas prac związanych z rozbiórką przebudową przepustu należy zapewnić ciągłość ruchu kołowego. 

Technologia wykonania posadowienia, montażu oraz zasypki inżynierskiej przepustu umożliwia zapewnienie 

ciągłości ruchu pojazdów Lokalnie przy dowozie kruszywa i betonu może zajść konieczność wykonania ruchu 

wahadłowego przez Wykonawcę robót dla potrzeb przebudowy niniejszego przepustu. Wykonawca powinien 

opracować projekt odwodnienia wykopu na czas robót uwzględniając aktualne warunki hydrologiczne i uzgodnić 

go z Nadzorem Inwestorskim, a w przypadku, gdy prace przy posadowieniu konstrukcji przebiegać będą poniżej 

poziomu wody gruntowej, wykonać odwodnienie wykopu przez wbicie grodzic stalowych i odpompowanie wody, 

bądź obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów. W przypadku pojawienia się płynącej wody 

powierzchniowej podczas prowadzonych robót, należy wykonać obejście tzw. wody budowlanej, umożliwiające 

swobodne wykonywanie prac fundamentowych i montażowych. 

 

3.5.1.3 Odwodnienie obiektu 

Ukształtowanie spadków poprzecznych jezdni, jak i spadek podłużny wg profilu drogowego umożliwi 

bezpośrednie odprowadzenie wody deszczowej do projektowanych rowów przydrożnych. 

 

3.5.1.4 Projektowany przepust 

Przepust należy posadowić, na podłożu – fundamencie o grubości 50 cm, wykonanym z kruszywa 

zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg. Proktora. Materiał na fundament, to kruszywo o granulacji 

0/31,5 mm nie zawierające zanieczyszczeń. Podłoże pod przepustem należy odpowiednio ukształtować  

w kierunku poprzecznym i podłużnym. Górna warstwa fundamentu grubości 5 cm powinna być wykonana  

z luźnego materiału, tak aby karby mogły osiąść w podsypce.  

Pod wlotem i wylotem należy wykonać fundamenty z betonu C20/25 posadowione na głębokość 1,0 m 

poniżej spodu rury, zabezpieczające przepust przed podmywaniem. Zasypywanie przepustu należy wykonywać 

równomiernie warstwami grubości 15-30 cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić nie mniej niż 

0,98 wg Proktora. W strefie bezpośrednio przy konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia 

0,95. Do zasypywania należy używać kruszywa mrozoodporne żwiry, pospółki, mieszanki żwirowe o gran. 0-31,5 

mm. Doliny karbów w obszarze bezpośrednio koło konstrukcji stalowej powinny być zagęszczone ręcznie. 

Stosowanie sprzętu ciężkiego do zagęszczania zasypki tego przepustu jest zabronione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry geometryczne przepustu: 

Długość przepustu [m]: L 19,78 

Światło przepustu [m]:  1,96x1,92 

Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]:  149,59 

Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]:  149,52 

Spadek podłużny przepustu [%]:  ~ 0,5 
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Regulacja rzeki Bredynka 

Od strony wylotu przepustu nastąpiło przełożenie rowu drogowego, na długości 7 m nastąpiło poszerzenie koryta 

rzeki Bredynki ze względu na wydłużenie przepustu względem istniejącego. Od strony wlotu i wylotu obiektu  

w granicach pasa drogowego zostały umocnione skarpy brukiem na podsypce cementowo-piaskowej.   

 

3.6 Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  

i warunków korzystania z wód regionu wodnego.  

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

do którego należy rozpatrywany obszar. Dla obszaru nie ustalono warunków korzystania z wód regionu wodnego.  

 

3.7 Wpływ odprowadzonych ścieków na wody powierzchniowe i podziemne,  

w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich 

określonych.  

Planowana przebudowa koryta rzeki Bredynki nie wpłynie na wody podziemne, a jedynie usprawni przepływ wód 

powierzchniowych. 

Cele środowiskowe (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną):  

- dla wód powierzchniowych silnie zmienionych dotrzymanie warunków odpowiadających dobremu lub powyżej 

dobrego potencjałowi wód i dobrego stanu chemicznego, 

- dla wód podziemnych należy ograniczyć dopływ zanieczyszczeń, zapewnić równowagę między poborem,  

a zasilaniem wód podziemnych. 

Przewidywana działalność nie wpływa w żadnym stopniu na stan wód rzek. Dla wód podziemnych cele 

środowiskowe zostaną spełnione poprzez zachowanie równowagi w stosunku do stanu obecnego. 

3.8  Obowiązki użytkownika obiektu 

Użytkownik obiektu zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych przeglądów i remontów urządzeń służących 

do odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych, a w szczególności: 

 – kontrola drożności przepustu, 

 – konserwacja przepustu, 

 – przestrzeganie przepisów B.H.P. 

3.9 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii 

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

rozruchu należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia działają w sposób prawidłowy zgodny z założeniami 

projektowymi.  

W przypadku wystąpienia awarii lub zatrzymania działalności administrator urządzeń zobowiązany będzie do 

dokonania niezbędnych napraw w możliwie najkrótszym czasie celem jej wznowienia.  
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3.10 Informacja o formach ochrony przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód 

W obszarze oddziaływania planowanej przebudowy przepustu i regulację koryta rzeki Bredynka zabudowanego 

częściowo przepustem nie znajdują się żadne formy ochrony przyrody.  
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B. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację i 

zabudowanie koryta rzeki Bredynka przepustem stalowym łukowo-kołowym koło miejscowości Lipowo. 

Współrzędne geograficzne rowu w miejscu zabudowania przepustem: 

N53° 52' 11.9421" 

E20° 59' 55.2849" 

 

Wnioskowane warunki pozwolenia wodnoprawnego 

 Utrzymywanie przepustu w dobrym stanie technicznym. 

 Inne warunki nałożone przez organ udzielający pozwolenie wodno prawne. 

 W trakcie wykonywania robót winien być zachowany przepływ biologiczny w rzece. 

 Ewentualne ujemne skutki przebudowy, w stosunku do osób trzecich, w całości obciążają Inwestora. 
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C. OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM  

Przewiduje się regulację koryta rzeki Bredynka w km 2+218 cieku oraz zabudowanie odcinka koryta przepustem 

stalowym na długości 19,78 m zlokalizowanego pod drogą wojewódzka nr 590 w km 57+440. 

Planowane przedsięwzięcie usprawni proces zagospodarowania wód na terenie zlewni rzeki Bredynki. 
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D. ZAŁĄCZNIKI 
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 E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


