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���
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���
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1. Wiadomości wstępne. 
1.1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania. 
 

Niniejszy projekt budowlano – wykonawczy opracowany został przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOMEL” Sp. zo.o. Opole . 

Zamawiającym jest Gmina Niemodlin reprezentowana przez Mirosława 

Stankiewicza – Burmistrza. 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy w/w stronami Nr 

70/2012 z dnia 11.07.2012r. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy pod nazwą 
„Rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na rzece Ścinawie 

Niemodlińskiej, gm. Niemodlin, pow. opolski”. 

Ze względu na zakres robót oraz niezbyt skomplikowany ich charakter projekt 

opracowano jako wspólny projekt budowlano – wykonawczy. 

Zakres opracowania obejmuje całość robót związanych z rekultywacją 
przedmiotowego zbiornika – stawu i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami). 

 

1.2. Wykorzystane materiały. 
 

W niniejszej dokumentacji wykorzystano n/w opracowania i materiały: 

a) Operat wodnoprawny – Magazyny ryb Niemodlin Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin – Instrukcja 

gospodarowania wodą, opracowaną w czerwcu 2011r. przez PPUH EKOMEL 

Sp. z o.o. Opole. 

b) Decyzję Starosty Opolskiego Nr OŚ.6341.59.2012ZW z dnia 09.11.2011r. 

udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla PGL LP Gospodarstwa 

Rybackiego Niemodlin na piętrzenie i pobór wód na jazie zlokalizowanym na 

rz. Ścinawie Niemodlińskiej w km 14+200. 

c) Mapę ewidencji gruntów obręb Niemodlin k.m. 10; 11 w skali 1:2000. 

d) Wypis z rejestru gruntów działek nr 594/1; 594/2 i 595 k.m. 10 Niemodlin z 

dnia 07.08.2012r. 

e) Wypisy uproszczone z rejestru gruntów z dnia 16.11.2012r. 

f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Niemodlin dla działki Nr 594/2 z k.m. 10 połoŜonej w Niemodlinie. 

g) Projekt remontu odbudowy koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska w km 8+756 do 

15+054 gm. Niemodlin Etap II, opracowany przez Biuro Projektów 

Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka Nysa z 09.2012r. 

h) Mapę topograficzną sytuacyjno wysokościową w skali 1:10 000, obejmującą 
przedmiotowy teren. 

i) Mapę do celów projektowych w skali 1:500 obręb 0027 Niemodlin ark. nr 10 

dz. 594/2. 
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j) Przekroje poprzeczne przez staw w skali 1:
���

���
  obrazujące występujące 

zamulenie dna stawu  w skali 1:
���

���
   wykonano dla potrzeb niniejszej 

dokumentacji. 

k) Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanu i nowych 

nasadzeń projekt wykonawczy zieleni obiekt Rozbudowa i modernizacja parku 

miejskiego w Niemodlinie przy ulicy Wojska Polskiego opracowanie „PARK” 

listopad 2011r. 

 
2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
2.1. PołoŜenie i stan formalno – prawny. 
 

Staw – zbiornik jest obiektem istniejącym od co najmniej kilkudziesięciu lat. 

Powstał on w wyniku spiętrzenia wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej jazem  

betonowym zasuwowym, usytuowanym w km 14+200 tej rzeki, dla potrzeb 

magazynów ryb zlokalizowanych przy  ul. Szpitalnej w Niemodlinie a naleŜących 

do PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin.  

Staw ten połoŜony jest w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego, na lewym 

brzegu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na odcinku od km 14+211,5 do km 

14+266,5. Wody rzeki i stawu na w/w odcinku łączą się ze sobą w jedną całość 
(tworzą jedno wspólne lustro wody). 

Sam staw – zbiornik zajmuje część działki Nr 594/2 k.m. 10 obręb Niemodlin. 

Działka ta stanowi własność Gminy Niemodlin.   

Wg wypisu z rejestru gruntów cała działka 594/2 posiada powierzchnię FC=0,9295 

ha w tym  wody płynące (Wp) – FW=0,7645 ha z czego powierzchnia lustra wody 

≈0,6500 ha a pozostała powierzchnia0,1145ha to zadarnione uŜytki zielone i  

dojazdowa droga (Fd=0,1650 ha).  

Staw graniczy z następującymi działkami: 

− od północy z drogą krajową Nr 46 (ul. Wojska Polskiego) dz. Nr 901 

stanowiąca własność Skarbu Państwa, 

− od wschodu częściowo z rz. Ścinawą  Niemodlińską, dz. Nr 595 własność 
Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego w 

administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Opolu. 

− od wschodu częściowo z działką Nr 594/1 stanowiącą własność ElŜbiety i 

Mariana Oleksa. 

− od południa i południowo – zachodniej strony poprzez pas zieleni i drogę 
szutrową naleŜące do działki Nr 594/2 z gruntami uŜytkowników 

indywidualnych (dz. Nr 1187/1; 1187/2 i 1187/5). 

− od strony północno – zachodniej, poprzez pas zieleni naleŜący do działki  Nr 

594/2 z ulicą Lwowską (dz. Nr 589) stanowiącą własność Gminy Niemodlin. 

Lokalizację zbiornika – Stawu Młyńskiego pokazano na mapach w skali 1:10000; 

1:500. 
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2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
2.2.1. Opis ogólny zbiornika i jego otoczenia. 
 

Jak juŜ podano uprzednio zbiornik (staw Młyński) połoŜony jest na działce 

nr 594/2. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów działka ta posiada ogólną powierzchnię 
0,7645 ha i jest oznaczona w całości jako „Wp” (wody płynące). 

Faktycznie staw zbiornik zwany „Stawem Młyńskim” zajmuje jedynie 

powierzchnię 0,6500 ha lustra wody. 

Jest to zbiornik przepływowy zasilany wodami rzeki Ścinawy Niemodlińskiej 

połoŜony na lewym brzegu tej rzeki. Wody rzeki i zbiornika łączą się bezpośrednio 

ze sobą tworząc jedno lustro wody. 

Pozostałą powierzchnię działki stanowią: 
− tereny zielone bezpośrednio przylegające do zbiornika w pasie pomiędzy nim a 

ul. Lwowską oraz w pasie pomiędzy zbiornikiem a usytuowaną w obrębie tej 

działki drogą gminną ulepszoną o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 

≈0,1145ha. 

− droga gminna o nawierzchni tłuczniowej łącząca ul. Lwowską z działką nr 

594/1 o powierzchni 0,1650 ha. 

Tereny zielone to zadarniony pas terenu z nielicznymi starymi drzewami 

wykorzystywany przez wędkarzy łowiących na zbiorniku ryby oraz do rekreacji 

dla mieszkańców Niemodlina. Sam zbiornik   - staw jest na swoich obrzeŜach 

(skarpach) porośnięty roślinnością wodną, wynurzoną nad lustro wody.  

 

2.2.2. Rzeka Ścinawa Niemodlińska. 
 

Rzeka Ścinawa Niemodlińska, na której w km 14+200 znajduje się jaz 

piętrzący wodę głównie dla potrzeb zlokalizowanych poniŜej niego magazynów 

ryb Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin graniczy bezpośrednio ze stawem 

Młyńskim od wlotu do mostu pod ul. Wojska Polskiego, tj. od km 14+211,5 aŜ do 

półwyspu, na którym znajduje się czynna restauracja „Na wyspie” (dz. nr 
���

�
), tj. 

na długości 55m. Zgodnie z Decyzją wodnoprawną na jazie piętrzona jest woda do 

rzędnej 160,16m.npm. 

Wody rzeki i stawu na tym odcinku łączą się ze sobą w jedną całość tworząc jedno 

wspólne lustro wody. Rzeka Ścinawa Niemodlińska (na tym odcinku działka nr 

595) jest własnością Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Marszałka 

Województwa Opolskiego w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Opolu. 

Rzeka na tym odcinku posiada koryto zwarte w znacznym stopniu zamulone. 

Prawy brzeg porośnięty pasem roślinności wodnej. 

Aktualnie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

opracował dokumentację na remont rzeki Ścinawy Niemodlińskiej obejmującą 
między innymi równieŜ odcinek stykający się ze Stawem  Młyńskim (patrz p-kt 
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1.2.g). Projekt ten przewiduje jedynie odmulenie rzeki na odcinku Stawu 

Młyńskiego. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
3.1. Wyszczególnienie obiektów podlegających odbudowie. 
 

Jedynym  obiektem, który podlega odbudowie, zgodnie ze zleceniem 

Inwestora – Gminy Niemodlin, jest istniejący zbiornik małej retencji pod nazwą 

Staw Młyński, usytuowany na działce nr  
���

�
 w Niemodlinie własności Gminy 

Niemodlin. 

Ponadto, w związku ze zniszczeniem sprzętem mechanicznym i środkami  

transportowymi, w trakcie prowadzenia robót na stawie, zachodzić będzie potrzeba 

przywrócenia do stanu pierwotnego obrzeŜy  zbiornika, będących zadarnionymi 

uŜytkami zielonymi. 

 

3.1.1. Czasza stawu. 
 

Głównym celem odbudowy stawu jest zwiększenie jego pojemności i 

głębokości poprzez jego odmulenie i pogłębienie przy uŜyciu sprzętu 

mechanicznego, po uprzednim spuszczeniu z niego wody poprzez zaniechanie 

piętrzenia wody na rzece Ścinawa na okres wykonawstwa. Przewidziano teŜ  
odgrodzenie powierzchni stawu od  koryta rzeki poprzez wykonanie grodzy 

tymczasowej wzdłuŜ granicy stawu z korytem rzeki. 

Pozostałą wodę w czaszy stawu planuje się odpompować  wykorzystując 

tymczasowe rząpie i odprowadzić ją poniŜej progu na rzece w km 14+200, 

doprowadzając do osuszenia dna stawu,  co umoŜliwi wjazd sprzętu 

mechanicznego.  

W ramach niniejszego projektu przewiduje się jedynie umocnienie stopy skarp od 

koryta rzeki na odcinku od mostu drogowego do działki nr 
���

�
 i dalej na terenie 

stawu przy jego skarpie wzdłuŜ działki nr 
���

�
 w postaci gabionów siatkowo 

kamiennych o wymiarach 0,50/100 na łącznej długości 110m i dalej umocnienie 

stopy skarp stawu wzdłuŜ drogi dojazdowej do ulicy Lwowskiej oraz przy skarpie 

stawu wzdłuŜ ul. Lwowskiej aŜ do murku oporowego przy chodniku opaską z 

faszyny luzem o wymiarach 20x40cm pomiędzy palikami h=1,5m. PowyŜsze 

rozwiązanie projektowe przedstawiono na  załączonej mapie zagospodarowania 

terenu w skali 1:500. 

 

3.1.2. Ukształtowanie terenu wokół stawu. 
 

Generalnie ukształtowanie terenu wokół stawu po jego odmuleniu i 

pogłębieniu projektuje się zachować w kształcie dotychczasowym. Jedynie 
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przewidziano wykonanie robót naprawczych ze względu na szkody powstałe w 

trakcie robót związanych z czaszą stawu. 

 

3.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 
 

Nowym zagospodarowaniem objęto teren działki Nr 594/2 o łącznej 

powierzchni 0,7645ha w tym: 

− staw Młyński 0,6500ha powierzchni lustra wody, 

− zadarnione uŜytki zielone do rekultywacji  – 0,1145ha 

 

3.3. Informacje o ochronie prawnej terenu. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/16/2006 z 

dnia 01.06.2006r. staw Młyński nie znajduje się na terenie obszaru chronionego 

krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Natomiast zgodnie z uzyskanym wypisem z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin działka nr 

594/2 znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu. Tereny z tej strefy o duŜych 

wartościach krajobrazowych i rekreacyjnych naleŜy zachować w ich naturalnej 

postaci, co uwzględnia się w przedmiotowym projekcie. 

 

3.4. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 

Mając na uwadze lokalizację inwestycji we wspomnianej strefie „K” i 

jednocześnie zgodnie z planami Inwestora zwiększenie objętości zretencjonowanej 

wody w przedmiotowym stawie, zastosowano w projekcie szereg rozwiązań 
chroniących środowisko: 

− zachowuje się na całym naturalnym obwodzie stawu istniejący pas zieleni 

szerokości 1m roślinności wodnej umoŜliwiający przeprowadzenie tarła przez 

ryby oraz stanowiący naturalną dla nich kryjówkę. 
− generalnie do ubezpieczenia dna zbiornika przewiduje się zastosowanie opaski 

z faszyny luzem, stanowiącej naturalną kryjówkę dla mniejszych form ryb i 

innych występujących w zbiorniku form ichtiofauny. 

− zróŜnicowaną głębokość zbiornika, w tym na ca 1/3 powierzchni głębokość ≥ 

2m, co sprzyjać będzie polepszeniu warunków bytowania fauny i flory 

występującej na zbiorniku, róŜnorodności gatunkowej i wielkości ryb, oraz 

umoŜliwi dogodne warunki dla przezimowania ryb i innych organizmów 

wodnych. 

− zastosowanie ściany z gabionów od strony rzeki  zmniejszy tempo zamulania 

zbiornika, co przy jego zwiększonej pojemności ze względu na jego 

pogłębienie wydłuŜy znacząco (do kilkudziesięciu lat) konieczność ponownego 

odmulania zbiornika a tym samym zmniejszenie częstotliwości ingerencji 

człowieka w środowisko naturalne tego zbiornika. 
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Aby na etapie wykonania robót ograniczyć do minimum  nieuniknione zagroŜenia 

dla środowiska (z uwagi na pracę sprzętu). Sprzęt (koparka, środki transportowe) 

powinien być w pełni sprawny technicznie, a sprzęt niepracujący a takŜe materiały 

i paliwa powinny być zgromadzone na placu do tego wydzielonym i odpowiednio 

przystosowanym. 

Eksploatacja inwestycji nie będzie wprowadzać do środowiska Ŝadnych substancji 

ani teŜ energii, zatem nie zachodzi potrzeba stosowania Ŝadnych rozwiązań 
mających chronić środowisko w tym zakresie. 
Natomiast w czasie wykonawstwa uŜywany sprzęt budowlany i transportowy 

powodować będzie krótkoterminową,  niezorganizowaną emisję hałasu na 

realizowanym odcinku robót o przewidywanej odległości max. 30m. 

Przewidywany poziom hałasu ekspozycyjnego ≤85dB/A. 

 

4. Projekt architektoniczno – budowlany. 
4.1. Czasza zbiornika. 
 

Jak juŜ podano uprzednio roboty zasadnicze przy rekultywacji czaszy stawu 

mogą być prowadzone jedynie po opróŜnieniu stawu z wody znajdującej się w nim 

obecnie, oraz osuszeniu jego dna. UmoŜliwi to  wprowadzenia do stawu sprzętu 

mechanicznego. 

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem (w załączeniu) z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwem Rybackim Niemodlin 

(posiadającym pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody Ścinawy 

Niemodlińskiej jazem w km 14+200) roboty w czaszy stawu mogą być 
wykonywane jedynie w okresie od 01 czerwca do 30 września. W tym czasie 

Gospodarstwo nie będzie piętrzyć wody na jazie w km 14+200 i nie będzie jej 

pobierać do potrzeb magazynów ryb Niemodlin. 

Zaprzestanie piętrzenia wody na jazie pozwoli na jej obniŜenie w rzece Ścinawie 

Niemodlińskiej do rzędnej 159,30m.npm. przy rzędnej progu stałego jazu 

159,06m.npm. 

AŜeby uchronić się przed napływem wody z rzeki do stawu, na czas prowadzenia 

robót w czaszy stawu naleŜy wykonać tymczasową grodzę, wzdłuŜ granicy z rzeką 
na długości 55m, tj. na odcinku od mostu do cypla działki nr 594/1, przy rzędnej 

góry 159,50m.npm. 

Grodza umoŜliwi wypompowanie pozostałej w stawie wody oraz prowadzenie 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym. 

Dla  umoŜliwienia osuszenia powierzchni czaszy stawu, po spuszczeniu z niego 

wody do rzędnej płynącej wody w rzece czyli ≈159,30m.npm. zaprojektowano 

wykonanie ręczne: 

− grodzy tymczasowej, zbudowanej z dwóch rzędów pali długości po 1,5m o 

rozstawie średnio b≅0,80m o rzędnej góry 159,50m.npm. wbitych w dno stawu 

co 15 do 20cm wypełnionych workami z piaskiem i uszczelnionych folią. 
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Grodza zlokalizowana będzie na działce 594/2 przy granicy z rzeką  i łączyć 
będzie  cypel działki 594/1 z mostem w ul. Wojska Polskiego. 

− wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpi z kręgów betonowych 

∅1,5m głębokości h=2,0m ze stanowiskiem pomp z płyty drogowej 

300x100x15cm. Pompa szlamowa elektryczna z przeznaczeniem do 

wypompowania pozostałej wody ze stawu. Woda do przepompowni zostanie 

doprowadzona ręcznie wykonanymi w dnie stawu płytkimi rowkami 

tymczasowymi. 

− zaprojektowano zjazd do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z płyt 

drogowych 300x100x15cm. 

W/w rozwiązania  projektowe przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu 

na czas remontu stawu w skali 1:500 oraz na przekrojach poprzez staw w skali 

1:
���

���
. 

Docelowo czasza stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu w swoim obrysie nie 

ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do stanu obecnego. I tak powierzchnia 

lustra wody pozostaje bez zmian czyli wyniesie FL.w=0,655 ha a powierzchnia 

całkowita FC=0,6750 ha. 

Natomiast objętości zmagazynowanej w nim wody ulegnie znacznemu 

powiększeniu i wyniesie VC≈9500m
3
, w stosunku do istniejącej obecnie 

V=6150m
3
. Ze względów ekologicznych i na wniosek Inwestora,  centralna 

powierzchnia zbiornika jest pogłębiona celem uzyskania głębokości wody 

minimum 2,0m. 

Dla zastabilizowania podnóŜa skarp zbiornika zaprojektowano wzdłuŜ działki z 

restauracją umocnienie gabionami siatkowo kamiennymi 50x100 na długości 55m 

z rzędną góry 159,90m.npm. oraz na pozostałym obwodzie poniŜej 

pozostawionego pasa roślinności wodnej opaską z faszyny luzem 40x20 w dwóch 

rzędach pali ∅7-9cm L=1,5m na łącznej długości 180m. 

Odcinek zbiornika od cypla z restauracją do ulicy Wojska Polskiego o długości 

55m przed granicą z działką stanowiącą rzekę Ścinawą Niemodlińską 
zaprojektowano zastabilizować takŜe gabionami siatkowo – kamiennymi 50x100 o 

rzędnej góry 159,30m.npm. celem zmniejszenia groźby zamulania się stawu 

piaskiem wleczonym wodą płynącą w rzece przy rzędnej zwierciadła wody 

159,16m.npm. przez okres całego roku. 

Lokalizację w/w umocnień i rozwiązań przedstawione są na mapie 

zagospodarowania terenu 1:500 oraz na przekrojach przez staw 1:
���

���
 oraz  na 

rysunku umocnień stopy skarp w skali 1:100. 

 

4.2. Nowe ukształtowanie terenów wokół stawu. 

 

W trakcie prowadzenia robót związanych z rekultywacją (odbudową) czaszy 

stawu zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące zagospodarowanie w 
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postaci zadarnionej powierzchni w pasie od górnej krawędzi zbiornika do ul. 

Lwowskiej oraz w pasie do drogi dojazdowej tłuczniowej. 

W związku z tym przewiduje się po zakończeniu robót związanych z czaszą stawu 

przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa zieleni. W związku z 

tym przewidziano wyrównanie na całej powierzchni terenu wokół stawu oraz 

wykonanie pełnej uprawy celem odtworzenia zadarnienia na tej powierzchni. 

Do wysiewu naleŜy uŜyć mieszanki traw uŜywanej na trawniki. 

 

5. Hydrologia. 
5.1. Dane ogólne. 
 

Wszystkie dane odnośnie przepływów charakterystycznych rzeki Ścinawy 

Niemodlińskiej w przekroju jazu w km 14+200 podaje się na podstawie danych 

zawartych w Bilansie wodno – gospodarczym będącym załącznikiem do operatu 

wodnoprawnego opracowanego dla Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin takŜe w 

PPUH „EKOMEL” (autor inŜ. Henryk Kosowski) z czerwca 2011r. 

 

5.2. Przepływy charakterystyczne wód niskich i średnich.  
 

Wielkości tych przepływów wyniosą: 
− przepływ średni niski z wielolecia QSNW=0,185m

3
/s 

− przepływ najniŜszy z wielolecia QNNW=0,066m
3
/s 

− przepływ średni niski zimowy QSNWZ=0,369m
3
/s 

− przepływ średni niski letni QSNWL=0,246m
3
/s 

− przepływ średni roczny QSN=1,157m
3
/s 

− przepływ średni półroczny zimowy QśWz=1,257m
3
/s 

− przepływ średni półroczny letni QSWL=1,010m
3
/s 

− przepływ nienaruszalny QN=0,066m
3
/s 

 

5.3. Przepływy wód wielkich o określonym prawdopodobieństwie 
wystąpienia. 

 
Przepływy te wynoszą: 

Qp1%=20,7m
3
/s 

Qp3% =19,8m
3
/s 

Qp20%=17,0m
3
/s 

Q50%=124m
3
/s 

 

6. Gospodarka wodna na zbiorniku. 
 

W normalnych warunkach eksploatacji zbiornika nie będzie zachodzić potrzeba 

ingerowania w jego gospodarkę wodną. Po zakończeniu robót związanych z jego 

rekultywacją naleŜy przywrócić piętrzenie na jazie zlokalizowanym w  km 14+200 
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rzeki do rzędnej 160,16m.npm. i doprowadzić do jego zalania do tej rzędnej. 

Zalewanie zbiornika naleŜy prowadzić stopniowo podnosząc (zwiększając 

piętrzenie na jazie). 

Dopuszczalne zwiększenie piętrzenia na jazie nie powinno być większe od 10cm 

na dobę w pierwszym okresie zalewu zbiornika, tj. do osiągnięcia poziomu wody 

w zbiorniku o rzędnej 159,30m.npm. i 20cm na dobę od tej rzędnej aŜ do 

osiągnięcia rzędnej docelowej, tj. 160,16m.npm. 

Po osiągnięciu docelowej rzędnej wody  w zbiorniku regulacja i dopływ wody do 

zbiornika odbywał się będzie automatycznie (bez ingerencji ludzi). 

 

7. Kolejność wykonania robót. 
 

Roboty związane ze zbiornika moŜna podzielić na: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty zasadnicze, 

− roboty pozostałe. 

Kolejność robót zgodnie z porządkiem podanym wyŜej. 

 

7.1. Roboty przygotowawcze. 
 

W skład robót przygotowawczych wejdą takie roboty jak: 

− wytyczenie robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 
− wykonanie zjazdu do stawu, 

− wykonanie grodzy tymczasowej, 

− odwodnienie czaszy stawu na czas trwania robót. 

− wykonanie dróg czasowych w dnie stawu. 

Roboty przygotowawcze naleŜy wykonać przed rozpoczęciem robót zasadniczych 

oprócz dróg czasowych, które naleŜy wykonać razem z robotami związanymi z 

wywozem gruntu poza obręb zbiornika w miarę postępu robót. 

Obsługę geodezyjną robót naleŜy powierzyć uprawnionemu geodecie. Wszystkie 

rzędne wysokościowe winny być dowiązane do wysokościowego układu 

państwowego. 

Grodze tymczasową w całości wykonać sposobem ręcznym, posuwając się z 

robotami od strony działki nr 594/1 w stronę ul. Wojska Polskiego. Worki z 

piaskiem układać pomiędzy dwoma rzędami wbitych w dno pali drewnianych, na 

fali którą naleŜy załoŜyć na dnie grodzy i po jej bokach. UniemoŜliwi to 

przedostawanie się wody z rzeki do  stawu. Na czas prowadzenia robót naleŜy 

przepływ w rzece na odcinku poniŜej wlotu wody na Młynówkę regulować 
odpowiednim manewrowaniem zasuwami na jazie zlokalizowanym na wlocie 

Młynówki. 

Po wstępnym spuszczeniu wody ze zbiornika (po likwidacji piętrzenia na jazie w 

km 14+200) naleŜy wykonać tymczasową przepompownie wody z kręgów 

betonowych ∅1500mm tak jak to omówiono uprzednio. 
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Kręgi na dno zbiornika dostarczyć dźwigiem lub koparką z brzegu zbiornika od 

strony ul. Lwowskiej lub z ul. Wojska Polskiego. 

Kręgi w dno zbiornika zapuścić metodą studniarską. 
 

7.2. Roboty zasadnicze. 
 

Z robót zasadniczych przewiduje się do wykonania: 

− formowanie czaszy stawu 

− wykonanie stałej ściany pomiędzy rzeką a zbiornikiem, 

− wykonanie ubezpieczenia brzegów na pozostałej części zbiornika. 

 

7.2.1. Formowanie czaszy zbiornika. 
 

Formowanie czaszy stawu naleŜy wykonać za pomocą koparek w dwóch 

etapach. 

Z terenu czaszy stawu w pierwszej kolejności naleŜy zdjąć pierwszą warstwę ca 

0,3-0,5m namułów. 

Gruntem shałdować na tymczasowych składowiskach w czaszy stawu celem jego 

osuszenia. Po odsączeniu z niego wody namuł załadować przy pomocy koparki na 

środki transportu i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Wjazd środków transportu do stawu projektowanym zjazdem o nawierzchni z płyt 

drogowych Ŝelbetowych. Dojazd do miejsc załadunku namułów tymczasowymi 

drogami z płyt drogowych o trasach dostosowanych do aktualnych potrzeb. 

Odspajanie gruntów czaszy stawu koparką pracującą na materacach. 

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

budowlane. 

W drugim etapie naleŜy wykonać wykopy formując czaszę stawu do 

projektowanych rzędnych. 

Wykopy równieŜ wykonać przy pomocy koparek na materacach z tym, Ŝe urobek 

moŜna bezpośrednio załadować na środki transportu i odwozić poza obręb robót. 

Drogi tymczasowe w dnie zbiornika jak to podano dla etapu pierwszego. 

Do odwozu przewiduje się całość gruntu pochodzącego z pogłębienia czaszy 

stawu. 

 

7.2.2. Wykonanie ścian z gabionów. 
 

Gabiony w formie koszy z siatki stalowej wypełnione winny być kamieniem 

twardym np. granitem lub bazaltem. Grubość drutu z których wykonane będą 
kosze winna wynosić 4mm. Drut uŜyty na kosze winien być zabezpieczony 

poprzez ocynk. Kamień uŜyty do wypełnienia koszy nie moŜe mieć granulacji 

mniejszą od oczek koszy. 

Ściany z gabionów przewidziano wykonać sposobem ręcznym pod osłoną 
tymczasowej grodzy z worków z piaskiem uszczelnionym folią. 
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7.2.3. Opaska faszynowa. 
 

Opaskę faszynową naleŜy wykonać z faszyny leśnej liściastej. 

Drut do wiązania powinien być ocynkowany. 

Całość robót wykonać sposobem ręcznym po wykonaniu formowania czaszy 

stawu. 

 

7.3. Roboty pozostałe. 
 

Z robót pozostałych przewidziano: 

− zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu, 

− rekultywacja terenu na który wywieziono grunt z czaszy stawu, 

− pierwszy zalew zbiornika. 

Roboty te naleŜy wykonać po wykonaniu robót zasadniczych. 

Wyrównanie terenu wokół stawu zniszczonego w trakcie prowadzenia robót naleŜy 

wykonać za pomocą spycharki, kiedy teren uległ zdewastowaniu na większej 

powierzchni i ręcznie przy uszkodzeniach lokalnych. 

Wysiew nawozów i traw wykonać w okresie wegetacyjnym. 

Rozplantowanie gruntu na terenie składowiska wykonać przy pomocy spycharki. 

Teren ten zagospodarować jako łąkę wykonując jego pełną uprawę.  
Po zakończeniu w/w robót naleŜy dokonać pierwszego zalewu zbiornika w sposób 

jak to podano uprzednio. 

 

7.4. Inne czynności. 
 

Z innych czynności nie zaliczonych do robót naleŜy dokonać pierwszego 

zarybienia zbiornika (stawu). Proponuje się dokonać zarybienia przede wszystkim 

rybami gatunków rodzimych, takimi np. jak: 

− karp, 

− leszcz, 

− karaś złocisty, 

− lin, 

− okoń. 
Nie zaleca się pierwszego zarybienia zbiornika takimi gatunkami jak: 

− sum (przede wszystkim) 

− szczupak (przedostanie się i tak do zbiornika z wód rzek) 

− płocią (przedostanie się z wodą z rzeki) 

Zakłada się pierwsze zarybienie ilości ca 100kg ryby. 

Decyzję ostateczną co do składu gatunkowego ryb oraz ich ilości winien podjąć 
uŜytkownik zbiornika w uzgodnieniu z ichtiologiem OPZW Opole. 

Po zarybieniu stawu wskazane byłoby zamknięcie jego dla wędkarzy przez okres 

min. 6 miesięcy. Przez okres ca 3 miesiące celowe  jest dokarmianie ryb w stawie 

paszą zboŜową celem ich zatrzymania w zbiorniku, ze względu na tendencje ryb, 
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w tym okresie, do ich „ucieczki” ze stawu do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, 

Decyzję w tej sprawie winien podjąć inwestor. 

 

8. Uwagi dla Wykonawcy. 
8.1. Wysokościowy układ odniesienia. 
 

Wszystkie rzędne zawarte w niniejszym projekcie podane zostały w 

obowiązującym układzie wysokościowym (państwowym). Wszystkie roboty 

przewidziane niniejszym projektem winny być wykonane równieŜ w państwowym 

układzie odniesienia w dowiązaniu do reperu państwowego. 

NajbliŜszy reper państwowy znajduje się w budynku Gospodarstwa Rybackiego w 

Niemodlinie ul. Wojska Polskiego nr 1 na ścianie południowo wschodniej jest to 

reper Rp30 o rzędnej 161,494m.npm. P.O. Kronsztadt 60. 

 

8.2. Uwagi dla Wykonawcy. 
 

− Przewidziane do wykonania roboty naleŜy wykonać zgodnie z niniejszą 
dokumentacją projektową, sztuką inŜynierską oraz z obowiązującymi w tym 

zakresie normami i normatywami. W szczególności roboty naleŜy prowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru – Roboty ziemne”. 

− Uczestnicy biorący udział w czynnościach budowlanych i rozruchowych 

powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i powinni posiadać aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu. 

− Całość robót związanych z budową i rozruchem inwestycji naleŜy prowadzić 
zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 

120 poz. 1126). 

− Roboty prowadzić tak aŜeby w jak najmniejszym stopniu zniszczyć pas zieleni 

otaczający zbiornik wodny. Wszystkie jego uszkodzenia jakie wystąpią w 

trakcie robót naleŜy w końcowej fazie budowy usunąć przywracając w miarę 
moŜliwości stan pierwotny (uŜytek zielony). 

− W trakcie prowadzenia robót naleŜy pozostawić rosnącą na obrzeŜach zbiornika 

pas roślinności wodnej szerokości ca 1m. 

− Po wykonaniu opaski faszynowej przestrzeni za tą opaską od strony brzegu 

pozostawiając tzw. „kieszeń”. Ma to na celu stworzenie lepszych warunków dla 

bytowania ryb w zbiorniku (naturalna kryjówka dla małych form). 

− Wszystkie znaczące odstępstwa od projektu winny być zaakceptowane przez 

autorów projektu. 
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9. Uwagi dla Inwestora i uŜytkownika. 
 

a) Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych właściwego Inspektora  Pracy na 7 dni przed rozpoczęciem 

budowy. Jest on teŜ zobowiązany do  współdziałania z innymi uczestnikami 

procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy a w szczególności sprawdzić czy roboty są 
właściwie oznakowane i zabezpieczone. 

b) Inwestor jest zobowiązany uzyskać na wykonanie robót objętych projektem 

pozwolenie wodnoprawne i budowlane. 

c) Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien zapewnić pełnienie nadzoru 

inwestorskiego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

Wskazane jest teŜ zapewnienie nadzoru autorskiego. 

d) Roboty objęte projektem naleŜy wykonać w okresie od czerwca do września, 

kiedy to PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin nie będzie korzystało z 

wody dla magazynów ryb i będzie moŜliwe zlikwidowanie piętrzenia wody na 

jazie w km 14+200 rz. Ścinawy Niemodlińskiej. 

e) O rozpoczęciu robót powiadomić PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 

oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Opole.  

f) Wszystkie istotne zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w niniejszym 

projekcie, przed ich realizacją w terenie, wymagają uzgodnień z jednostką 
autorską i uzyskanie jej akceptacji. 

g) UŜytkownik winien prawidłowo eksploatować urządzenia i budowle objęte 

projektem. 
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10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Rekultywacja zbiornika małej retencji 
STAW   MŁYŃSKI 

na Ścinawie Niemodlińskiej 

dz. nr 594/2 a.m. 10 obręb Niemodlin 
 

 

 

 

 

2. Inwestor: 

 

Gmina Niemodlin 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 
 

 

 

 

 

 

3. Projektant: 

 

mgr inŜ. Kazimierz Szymanek 

ul. Nysy ŁuŜyckiej 3/96 
45-034 Opole 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

 

1. Zakres oraz kolejność robót. 
 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odmulenie i pogłębienie istniejącego zbiornika 

małej retencji zasilanego wodami rz. Ścinawy Niemodlińskiej o nazwie STAW  

MŁYŃSKI będącego własnością Gminy Niemodlin, usytuowanego w m. 

Niemodlin na działce nr 594/2 a.m. 10 obręb Niemodlin, której całkowita 

powierzchnia wynosi 0,9295ha, z czego droga dojazdowa do działki nr 594/1 

zajmuje powierzchnię 0,1650ha zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów, pozostała 

powierzchnia 0,7645 ha i oznaczona w całości jako Wp (wody płynące) to 

faktycznie zbiornik ten zajmuje jedynie powierzchnię 0,6500 ha lustra wody 

pozostałą powierzchnię działki stanowią: 
− tereny zielone bezpośrednio przylegające do zbiornika w pasie pomiędzy nim a 

ul. Lwowską oraz w pasie pomiędzy zbiornikiem a usytuowaną w obrębie tej 

działki drogą gminną ulepszoną o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 

≈0,1145ha. 

Jest to zbiornik przepływowy zasilany wodami rzeki Ścinawy Niemodlińskiej 

połoŜony na lewym brzegu tej rzeki. Wody rzeki i zbiornika łączą się bezpośrednio 

ze sobą tworząc jedno lustro wody. 

Tereny zielone to zadarniony pas terenu z nielicznymi starymi drzewami 

wykorzystywany przez wędkarzy łowiących na zbiorniku ryby oraz do rekreacji 

dla mieszkańców Niemodlina. Sam zbiornik   - staw jest na swoich obrzeŜach 

(skarpach) porośnięty roślinnością wodną, wynurzoną nad lustro wody.  

Głównym celem  projektowanej rekultywacji – (odmulenia i pogłębiania) jest 

zwiększenie jego pojemności i głębokości przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. 

Roboty zasadnicze przy rekultywacji czaszy stawu mogą być prowadzone jedynie 

po opróŜnieniu stawu z wody znajdującej się w nim obecnie, oraz osuszeniu jego 

dna. UmoŜliwi to  wprowadzenia do stawu sprzętu mechanicznego. 

Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem (w załączeniu) z Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwem Rybackim Niemodlin 

(posiadającym pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody Ścinawy 

Niemodlińskiej jazem w km 14+200) roboty w czaszy stawu mogą być 
wykonywane jedynie w okresie od 01 czerwca do 30 września. W tym czasie 

Gospodarstwo nie będzie piętrzyć wody na jazie w km 14+200 i nie będzie jej 

pobierać do potrzeb magazynów ryb Niemodlin. 

Zaprzestanie piętrzenia wody na jazie pozwoli na jej obniŜenie w rzece Ścinawie 

Niemodlińskiej do rzędnej 159,30m.npm. przy rzędnej progu stałego jazu 

159,06m.npm. 

AŜeby uchronić się przed napływem wody z rzeki do stawu, na czas prowadzenia 

robót w czaszy stawu naleŜy wykonać tymczasową grodzę, wzdłuŜ granicy z rzeką 
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na długości 55m, tj. na odcinku od mostu do cypla działki nr 594/1, przy rzędnej 

góry 159,50m.npm. 

Grodza umoŜliwi wypompowanie pozostałej w stawie wody oraz prowadzenie 

robót ziemnych sprzętem mechanicznym. 

Dla  umoŜliwienia osuszenia powierzchni czaszy stawu, po spuszczeniu z niego 

wody do rzędnej płynącej wody w rzece czyli ≈159,30m.npm. zaprojektowano 

wykonanie ręczne: 

− grodzy tymczasowej, zbudowanej z dwóch rzędów pali długości po 1,5m o 

rozstawie średnio b≅0,80m o rzędnej góry 159,50m.npm. wbitych w dno stawu 

co 15 do 20cm wypełnionych workami z piaskiem i uszczelnionych folią. 
Grodza zlokalizowana będzie na działce 594/2 przy granicy z rzeką  i łączyć 
będzie  cypel działki 594/1 z mostem w ul. Wojska Polskiego. 

− wykonanie w dnie stawu metodą studniarską rząpi z kręgów betonowych 

∅1,5m głębokości h=2,0m ze stanowiskiem pomp z płyty drogowej 

300x100x15cm. Pompa szlamowa elektryczna z przeznaczeniem do 

wypompowania pozostałej wody ze stawu. Woda do przepompowni zostanie 

doprowadzona ręcznie wykonanymi w dnie stawu płytkimi rowkami 

tymczasowymi. 

− zaprojektowano zjazd do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z płyt 

drogowych 300x100x15cm. 

Docelowo czasza stawu po jego odmuleniu i pogłębieniu w swoim obrysie nie 

ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do stanu obecnego. I tak powierzchnia 

lustra wody pozostaje bez zmian czyli wyniesie FL.w=0,655 ha a powierzchnia 

całkowita FC=0,6750 ha. 

Natomiast objętości zmagazynowanej w nim wody ulegnie znacznemu 

powiększeniu i wyniesie VC≈9500m
3
, w stosunku do istniejącej obecnie 

V=6150m
3
. Ze względów ekologicznych i na wniosek Inwestora,  centralna 

powierzchnia zbiornika jest pogłębiona celem uzyskania głębokości wody 

minimum 2,0m. 

Dla zastabilizowania podnóŜa skarp zbiornika zaprojektowano wzdłuŜ działki z 

restauracją umocnienie gabionami siatkowo kamiennymi 50x100 na długości 55m 

z rzędną góry 159,90m.npm. oraz na pozostałym obwodzie poniŜej 

pozostawionego pasa roślinności wodnej opaską z faszyny luzem 40x20 w dwóch 

rzędach pali ∅7-9cm L=1,5m na łącznej długości 180m. 

Odcinek zbiornika od cypla z restauracją do ulicy Wojska Polskiego o długości 

55m przed granicą z działką stanowiącą rzekę Ścinawą Niemodlińską 
zaprojektowano zastabilizować takŜe gabionami siatkowo – kamiennymi 50x100 o 

rzędnej góry 159,30m.npm. celem zmniejszenia groźby zamulania się stawu 

piaskiem wleczonym wodą płynącą w rzece przy rzędnej zwierciadła wody 

159,16m.npm. przez okres całego roku. 

W trakcie prowadzenia robót związanych z rekultywacją (odbudową) czaszy stawu 

zostanie w znacznym stopniu zniszczone istniejące zagospodarowanie w postaci 
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zadarnionej powierzchni w pasie od górnej krawędzi zbiornika do ul. Lwowskiej 

oraz w pasie do drogi dojazdowej tłuczniowej. 

W związku z tym przewiduje się po zakończeniu robót związanych z czaszą stawu 

przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotowego pasa zieleni. W związku z 

tym przewidziano wyrównanie na całej powierzchni terenu wokół stawu oraz 

wykonanie pełnej uprawy celem odtworzenia zadarnienia na tej powierzchni. 

Do wysiewu naleŜy uŜyć mieszanki traw uŜywanej na trawniki. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie całej działki własności Gminy Niemodlin jedynym obiektem jest 

zbiornik wodny – Staw Młyński. 

Sąsiednimi obiektami są: 
ulica Wojska Polskiego będąca drogą krajową dz. nr 901 – istniejąca restauracja 

„Na wyspie” zlokalizowana na działce nr 594/1 oraz rzeka Ścinawa Niemodlińska 

dz. nr 595. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Jedynymi elementami, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi to praca sprzętu budowlanego takiego jak: spycharki, koparki, dźwig 

i środki transportu.   

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

 

Generalnie roboty objęte niniejszym projektem naleŜy uznać za bezpieczne.  

ZagroŜenia jakie mogą wystąpić to przebywanie ludzi w zasięgu pracy dźwigu lub 

koparki rozładowujących cięŜkie elementy budowlane takie, jak: rury betonowe, 

płyty drogowe itp. Nieuwaga moŜe grozić śmiercią lub kalectwem. 

Szczególnie   niebezpieczne jest przebywanie ludzi w strefie (zasięgu) pracujących 

koparek, spycharek i dźwigów. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
robót. 

 

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

muszą przejść instruktaŜ w sprawie wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonanych przez nich robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót niebezpiecznych. Wskazane jest aŜeby taką instrukcję 
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opracował rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie BHP. 

 

6. Wskazane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych. 

 

Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na budowie muszą być sprawne 

technicznie i być wyposaŜone we wszystkie środki zabezpieczające maszynę z 

tytułu BHP zainstalowane przez producenta. Powinny teŜ posiadać świadectwo 

dopuszczające je do eksploatacji. 

Drogi wyłączone z ruchu muszą być odpowiednio oznakowane z postawieniem 

barierek uniemoŜliwiających ruch na wyłączonym odcinku drogi. 

 

 

 


