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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

Projekt budowlany sporządzony został przez Specjalistyczną Pracownię Projektową 

„WAGA-BART” Zbigniew Bartosik z Warszawy, ul. Wojciechowskiego 37/4,  

02-495 Warszawa, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa. Podstawę prawną realizacji prac stanowi zlecenie nr: ZZW/C/OM/III/P4/121/U-

3/21/DPT/PN z dnia 28.01.2021 r. 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

Opracowanie zostało sporządzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane art. 

34 ust. 6 pkt 1) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Art. 29 ust. 2 pkt. 14) oraz ust. 4 pkt 1) 

ppkt. b) Prawa budowlanego stanowi, że pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga 

wykonywanie obiektów budowlanych a także wykonywanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych. 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA 
SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z 

późniejszymi zmianami, oświadcza się, że: 

„Projekt budowlany przebudowy rowów melioracyjnych C i M  

w rezerwacie przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego  

w Warszawie, dzielnica Ursynów, woj. mazowieckie.” 

– Projekt architektoniczno-budowlany 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową  

nr ZZW/C/OM/III/P4/121/U-3/21/DPT/PN z dnia 28.01.2021 r. oraz jest kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant 

20.09.2021 

dr inż. Jakub Batory    
uprawnienia budowlane nr MAZ/0132/PBH/21 
kwalifikacje hydrologiczne 08/2007 

Projektant sprawdzający 

 
 
 

20.09.2021 

mgr inż. Sylwester Rukść uprawnienia budowlane nr LUB/0114/ZOOK/05 
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3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowane obiekty budowlane należą do XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, 

upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy 

wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, 

rowy melioracyjne. Obiektami budowlanymi są rowy wraz z budowlami funkcjonalnie z nimi 

związanymi. W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę następujących obiektów 

budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych: 

-   rowu C, w tym wykonanie zastawek w hm 6+51 oraz w hm 11+78, 

-   rowu M, w tym wykonanie zastawek w hm 1+25.6 oraz w hm 5+34.4, 

na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, woj. mazowieckie. 

4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 
UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowane do przebudowy rowy melioracyjne służą regulacji stosunków wodnych w 

gruncie dla celów leśnych. Realizacja inwestycji pozwoli dodatkowo zapewnić odpowiednie 

uwodnienie terenu pod kątem przeciwdziałania skutkom suszy (ma zapobiegać osuszaniu terenu) 

oraz wzbogacenia siedliska – zapobieganie niedoborom wody w istniejących zbiornikach 

wodnych, będących siedliskiem gadów i płazów. 

5. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektuje się konstrukcję zastawki, której podstawowym elementem jest drewniana 

ścianka szczelna wykonana z brusów – bali drewnianych oraz pali kierujących z krawędziaków. 

Zwieńczenie ścianki będzie stanowił drewniany oczep. Zamknięcia zastawki zostaną wykonane 

z szandorów drewnianych wprowadzanych w prowadnice stalowe z ceownika, które połączone 

zostaną z konstrukcją zastawki za pomocą śrub. Prowadnice powinny posiadać otwory 

umożliwiające założenie kłódki zapobiegającej wyjęcie szandorów przez osoby nieupoważnione.  

Kolorystyka malowanych elementów metalowych powinna być stonowana, w odcieniach 

brązu. Umocnienia naturalne z kamienia i faszyny wpisują się w otoczenie. 
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Rów M: 

• lokalizacji wg kilometrażu rowu hm 1+25.6 

• rodzaj budowli – zastawka drewniana nr 1 

• powierzchnia rowu objęta przebudową - 20 m2 

• światło zastawki – 1.0 m 

• rzędna dna – 102.41 m n.p.m. 

• rzędna zamknięć PP – 102.61 m n.p.m. 

• wysokość zamknięć 0.20 m. 

 

• lokalizacji wg kilometrażu rowu hm 5+34.4 

• rodzaj budowli – zastawka drewniana nr 2 

• powierzchnia rowu objęta przebudową - 21 m2 

• światło zastawki – 1.0 m 

• rzędna dna – 102.47 m n.p.m. 

• rzędna zamknięć PP – 102.67 m n.p.m. 

• wysokość zamknięć 0.20 m. 

 

Rów C: 

• lokalizacji wg kilometrażu rowu hm 6+51 

• rodzaj budowli – zastawka drewniana nr 3 

• powierzchnia rowu objęta przebudową - 15 m2 

• światło zastawki – 1.0 m 

• rzędna dna – 104.34 m n.p.m. 

• rzędna zamknięć PP – 104.54 m n.p.m. 

• wysokość zamknięć 0.20 m. 

 

• lokalizacji wg kilometrażu rowu hm 11+78 

• rodzaj budowli – zastawka drewniana nr 4 

• powierzchnia rowu objęta przebudową - 15 m2 

• światło zastawki – 1.0 m 

• rzędna dna – 105.45 m n.p.m. 

• rzędna zamknięć PP – 105.65 m n.p.m. 

• wysokość zamknięć 0.20 m. 
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

W celu rozpoznania warunków geotechnicznych występujących w podłożu 

projektowanych zastawek wykonano 4 otwory badawcze do głębokości 2,5-4,0 m. 

Przyjęto zasadę wykonywania po 1 otworze na każdą z projektowanych zastawek. Otwór 

1K wykonany został w pobliżu projektowanej zastawki nr 4 na rowie C. Otwór 2K wykonany został 

w pobliżu projektowanej zastawki nr 3 na rowie C. Otwór 3K wykonany został w pobliżu 

projektowanej zastawki nr 2 na rowie M. Otwór 4K wykonany został w pobliżu projektowanej 

zastawki nr 1 na rowie M. Poniżej znajdują się profile otworów. 
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Rysunek 1 Profile geotechniczne dla budowli na rowie C. 
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Rysunek 2 Profile geotechniczne dla budowli na rowie M. 
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W podłożu gruntowym badanej działki występują utwory czwartorzędowe: plejstoceńskie, 

przykryte utworami holoceńskimi - glebami. 

Holocen: Na badanej powierzchni terenu występuje warstwa gleby o miąższości  

0,3-0,6 m. 

Plejstocen reprezentują: 

- utwory morenowe – wykształcone w postaci glin piaszczystych 

- utwory wodno-lodowcowe – wykształcone w postaci piasków drobnych, piasków 

pylastych i piasków średnich. 

- utwory zastoiskowe wykształcone w postaci pyłów piaszczystych 

 

W otworach nr 3K i 4K zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i występuje 

na głębokości 1,1-1,9 m p.p.t.. Stan z kwietnia 2021 należy uznać jako średni. Wielkość wahań 

sezonowych na badanym obszarze wynosi ok. 1 metr. W otworach nr 1K i 2K do głębokości 3,0 

zwierciadła wód gruntowych nie nawiercono. W otworze nr 2K na głębokości 0,9 m p.p.t. 

występuje niewielkie sączenie. 

 

Podłoże gruntowe poniżej warstwy gleby tworzą grunty mineralne rodzime. Są to grunty 

sypkie warstw IIa i IIb oraz grunty spoiste warstw Ia, Ib i III. Parametry geotechniczne dla 

wydzielonych warstw, podano w poniższej tabeli. 
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Rysunek 3 Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw. 
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Grunty warstw Ia, Ib i III należą do gruntów wysadzinowych grupy C, grunty warstwy Ib do 

gruntów niewysadzinowych grupy A, a warstwy Ia do gruntów niewysadzinowych grupy A i 

wątpliwych grupy B. 

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w podłożu występują proste warunki 

gruntowe. 

Głębokość i sposób posadowienia projektowanych obiektów należy określić na podstawie 

niniejszych badań i dostosować do panujących warunków gruntowo-wodnych. Głębokość strefy 

przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t. W podłożu występują grunty nośne, 

umożliwiają bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów. Obliczenia statyczne 

projektowanej budowy należy wykonać przyjmując parametry geotechniczne warstw podane w 

tabeli nr 4. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050. 

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Konieczność budowy zastawek wynika z ustaleń planu ochrony rezerwatu przyrody Las 

Kabacki im. Stefana Starzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 

października 2016 r. poz. 8576). W planie wskazano lokalizację zastawek oraz wysokość 

piętrzenia. Zastawki zgodnie z planem ochrony mają zapobiegać osuszaniu terenu oraz 

niedoborom wody w istniejących zbiornikach wodnych, będących siedliskiem gadów i płazów. 

Ze względu na to, że projektowana przebudowa rowów podniesie zwierciadło wody 

jedynie w granicach koryta, nie przewiduje się zagrożenia dla użytkowników obiektów 

budowlanych. Nie nastąpi zmiana charakteru użytkowania projektowanych urządzeń wodnych. 

8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych 

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie wymaga 

zaopatrzenia w wodę, nie będzie również generować żadnych ścieków. 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji z racji swojej specyfiki nie będzie 

emitowała żadnych zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, jak również zanieczyszczeń 

pyłowych i płynnych. 

8.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Realizacja inwestycji nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów w czasie eksploatacji. 
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Odpadem powstałym w trakcie robót budowlanych będzie wydobyty wyrównania koryta 

rowu oraz pod umocnienia, który nie nadaje się do ponownego wbudowania. Ilość gruntu wynosi 

15 m3. Kod odpadu 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji 

niebezpiecznych. 

8.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Projektowane zastawki nie będą miały wpływu na istniejące właściwości akustyczne a 

także nie emitują promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz innych 

zakłóceń. 

8.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na istniejący drzewostan. Na placu budowy należy 

chronić drzewa i ich system korzeniowy (za zasięg systemu korzeniowego uważa się 

powierzchnię określoną promieniem korony zwiększonym o 1,5 m). W związku z powyższym 

drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

Prace na terenie objętym inwestycją prowadzone będą na niewielkich, krótkich odcinkach 

rowów. Zastawki spowodują stabilizację głębokości wody w rowach na poziomie 20 cm przy 

występowaniu przepływów niskich i średnich. Przy przepływach wysokich warunki przepływu w 

stosunku do stanu istniejącego nie ulegną zmianie. 

Biorąc pod uwagę wysokość piętrzenia wody na zastawkach oraz budowę geologiczną 

gdzie występują głównie grunty spoiste, piętrzenie wody na zastawkach nie będzie miało wpływu 

na stan wód podziemnych. 

Ze względu na to, że przedmiotowa inwestycja - z racji swojej specyfiki - nie będzie 

generować żadnych ścieków odprowadzanych do cieków, nie przewiduje się pogorszenia jakości 

wód powierzchniowych oraz podziemnych w wyniku realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. 

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH 
UŻYTKOWANIE OBIEKTUBUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM 

Projektowane do wykonania obiekty budowlane nie zawierają elementów wyposażenia 

budowlano-instalacyjnego; nie są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania budowli.  

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowane obiekty budowlane nie wymagają ustalenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 
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11. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE  

 
1.1. Profil podłużny rowu M, skala 1:100 / 1000. 

1.2. Profil podłużny rowu C, skala 1:100 / 1000. 

2.1. Przekroje poprzeczne rowu M w miejscach lokalizacji zastawek, skala 1:100. 

2.2. Przekroje poprzeczne rowu C w miejscach lokalizacji zastawek, skala 1:100. 

3. Zastawka drewniana - rysunek ogólny, skala 1:50. 


