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I. OPIS TECHNICZNY
1.

WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Niniejsze opracowanie pt. „Odtworzenie ubezpieczenia brzegu Półwyspu Wronina w

Czorsztynie” wykonane zostało w ramach umowy Nr ZEW/K/4/18 pomiędzy Zamawiającym:
Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., 34-441 Niedzica, ul. Widokowa 1 a DHV
Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielna 60.

1.1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest odtworzenie i wykonanie nowego ubezpieczenia brzegu na
zachodnim brzegu Półwyspu Wronina przy wzgórzu Czorsztyńskim.
W zakresie niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązania technicznego
ubezpieczenia brzegów półwyspu wraz z przedmiarem robót.

1.2. Materiały wejściowe
- Inwentaryzacja geodezyjna linii brzegowej wraz z przekrojami,
- Mapa do celów projektowych z dnia 27.06.2019r,
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa pobrana z zasobów Starostwa 13.02.2019r,
- Ustalenia i założenia z Inwestorem.

2.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE PRAC
BUDOWLANYCH
Wszystkie prace prowadzone są na działce o nr ewid. 581 obręb 0008 Czorsztyn

należącej do skarbu państwa w zarządzie Starosty Nowy Targ.
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn (Uchwała
Nr XVII/147/2012) planowane prace są na styku linii rozgraniczających o symbolu i funkcji:
Wzb (zbiorniki wodne) i Zw (tereny nabrzeżne towarzyszące ciekom wodnym). Planowane
prace są zgodne z zapisami planu.
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STAN ISTNIEJĄCY I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1. Stan istniejący
Półwysep Wronia leży u podnóża wzgórza zamku czorsztyńskiego. Teren obecnie jest
użytkowany turystycznie poprzez infrastrukturę gastronomiczną i rekreacyjną. Od wschodniej
i zachodniej strony cypla znajdują się przystanie dla statków wycieczkowych pływających po
zbiorniku. Od strony wschodniej linia brzegowa cypla umocniona jest ciężkim narzutem
kamiennym na długości ~50mb, od strony południowej półwyspu jest naturalna wychodnia
skał z wierzchnią warstwą luźnego rumoszu skalnego.

Fot.1 Półwysep strona południowa - wysoka wychodnia skał i naturalny rumosz skalny.
Od strony zachodniej na długości ok 15 mb fragment półwyspu jest umocniony
ciężkim narzutem kamiennym i prefabrykowanymi płytami betonowymi. Pozostały fragment
jest nieubezpieczony. Z uwagi, że w tym rejonie cypel zbudowany jest ze zwietrzeliny
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gliniastej poza strefą ubezpieczoną powstało podcięcie (klif) wysokości 1.0÷2.0m. Erozja
brzegu następuje na skutek abrazji przez wahania zwierciadła wody w zbiorniku oraz ruch
statków wycieczkowych. Pozostawienie niezabezpieczonego fragmentu brzegu półwyspu
powodować będzie dalsze erozje brzegu.

Fot.2 Półwysep strona zachodnia – istniejące ubezpieczenie ciężkim narzutem kamiennym, w
tle ubezpieczenie płytami betonowymi.
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Fot.3 Półwysep strona zachodnia – erozja brzegu poza zakresem istniejących ubezpieczeń.

3.2.

Rozwiązania projektowe
W ramach prac utrzymaniowych nad linią brzegu zbiornika przewiduje się wykonać

ubezpieczenie na fragmencie obecnie nieubezpieczonym wraz z częściowym odtworzeniem
brzegu pierwotnego z dowiązaniem do ubezpieczenia istniejącego.
Z uwagi, że w istniejąca linia brzegowa zbudowana jest ze zwietrzeliny gliniastej
planuje się wykonać ubezpieczenie warstwowe w celu ograniczenia wynoszenia drobnych
cząstek gruntu w strefie wahań wody w zbiorniku.
Zakłada się następujące czynności przy wykonywaniu ubezpieczenia:
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Prace przygotowawcze: Usuniecie śmieci i rumoszu z odkładem do późniejszego
wbudowania. Usunięcie krzaków (wierzba) rosnących na krawędzi i u podnóża
skarpy w zakresie planowanego ubezpieczenia (poniżej rz. 530.00m Kr).
Usunięcie na odkład istniejących ubezpieczeń przystani w postaci płyt betonowych
oraz ich późniejsze ponowne wbudowanie. Wytyczenie geodezyjne krawędzi
skarpy rz. 529.50m Kr i dowiązanie jej do ubezpieczenia istniejącego.

2.

Wykop u podnóża planowanej skarpy (~0.5m od istn. poziomu terenu) pod
planowe ubezpieczenie.

3.

Wykonanie nasypu z pospółki frakcji 0÷32mm o grubości min 0.40m z
uzupełniniem krawędzi brzegu. Skarpa odwodna profilowana w nachyleniu 1:1.5.
Zagęszczenie nasypu do ID>0.7( Is>0.97).

4.

Na wyprofilowanej skarpie ułożenie geowłókniny o funkcji filtracyjnoseparacyjnej z kotwieniem jej szpilkami do podłoża.

5.

Układanie przypory z kamienia hydrotechnicznego ciężkiego, łamanego o
wielkości 500÷1000mm (spełniającego wymagania PN-EN 13383) równolegle do
wyprofilowanej skarpy (o średnim nachyleniu warstw kamieni 1:1.5) wraz z
uzupełnianiem przestrzeni pomiędzy ułożonym kamieniem a geowłókniną
miejscowym kruszywem grubym-otoczaki. Kruszywo do wypełniania przestrzeni
(otoczaki pobrane z czaszy zbiornika i składowane w pryzmach na brzegu oraz
materiał z odzysku w czasie wykonywania wykopu) należy uzupełniać równolegle
do układanych bloków z kamienia. Średnica kruszywa grubego max 400mm.

6.

Od projektowanej krawędzi skarpy o rzędnej 529.50m Kr wyrównanie i
dowiązanie się do trenu istniejącego z nachyleniem ~10% w kierunku zbiornika z
humusowaniem powierzchni i obsiewem mieszanką traw.

3.3. Użyte materiały
1. Materiał na nasyp; preferowana pospółka o frakcji 0÷32mm ewentualnie kruszywo
łamane o frakcji 0÷32mm o następujących parametrach:
 zawartość frakcji pyłowej (d≤0,05 mm) nie więcej niż 10%,
 zawartość frakcji iłowej (d≤0,002 mm) < 2%,
 współczynnik filtracji k>10-5m/s,
 kąt tarcia wewnętrznego φ>35o,
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 gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρd > 1,6 g/cm3,
 wskaźnik jednorodności Cu = d60/d10 > 6,
 zawartość części organicznych < 3%,
2. Geowłóknina o funkcji filtracyjno-separacyjnej powinna być z polipropylenu i
igłowana. Ponadto powinna spełniać następujące parametry:
 wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach ≥ 20 kN/m
 odporność na przebicie statyczne (CBR) ≥ 3.0 kN
 odporność na przebicie dynamiczne ≤ 12 mm
 wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym k ≥ 0.01m/s
 umowna wielkość porów 0.08 mm ≤ O90
 masa powierzchniowa (gramatura) ≥ 300 g/m2.
Dobór geowłókniny (w zakresie O90) należy zweryfikować po analizie sitowej materiału
nasypu z pospółki.

4.
L.P.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

JEDN.

1

Wykop u podnóża planowanej skarpy pod ubezpieczenie

205

m3

2

Nasyp z pospółki z zagęszczeniem z wyprofilowaną skarpą 1:1,5

210

m3

3

Ułożenie geowłókniny z kotwieniem szpilkami

550

m2

4

Układanie przypory z kamienia hydrotechnicznego ciężkiego

250

m3

5

Wypełnienie przestrzeni kruszywem miejscowym, grubym (otoczaki)

230

m3

6

Humusowanie gr. 10cm i obsiew mieszanką traw od rz. 529.50

330

m2
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II. RYSUNKI
II.1

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Skala 1:500

II.2

Przekrój charakterystyczny

Skala 1:50

II.3

Plan robót ziemnych

Skala 1:500

II.4

Przekroje robót ziemnych

Skala 1:100
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