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III. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym

I. Część opisowa
1. Dane ogólne
1.1. Jednostka ubiegająca się o pozwolenie wodnoprawne
Jednostką ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Miejska w Iławie,
ul. Niepodległości 13, 14 - 200 Iława.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską w Iławie,
ul. Niepodległości 13, 14 - 200 Iława, a jednostką projektową – Autorską Pracownią Architektury
CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa.

1.3. Lokalizacja
Lokalizacja została wyznaczona przez ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne po zachodniej
stronie najdalej na południe wysuniętej części jeziora Jeziorak – zatoki połoŜonej pomiędzy wylotem
rzeki Iławki a przejściem jeziora w Mały Jeziorak, w północnej części miasta, w sąsiedztwie plaŜy
miejskiej. Projektowane nabrzeŜa, falochrony i pomosty zlokalizowane będą na działce nr:
•

14-1 – obręb Iława – jezioro Jeziorak – stanowiącej własność Skarbu Państwa,
w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804
Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19

Projektowane wyloty wód opadowych będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 11/2, 31/1
z obrębu 11 będących własnością Gminy Miejskiej Iława oraz na działce nr 1 z obrębu 14 – jeziorze
Jeziorak.

1.4. Materiały wyjściowe
Przy opracowaniu dokumentacji korzystano z następujących materiałów:
•

mapy batymetrycznej w skali 1:10 000

•

mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500

•

mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

•

programu funkcjonalno – uŜytkowego portu śródlądowego w Iławie - opracowanie
Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

•

danych ewidencyjnych gruntów uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Iławie

•

Ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami)
oraz Ustawa z dnia 03.06.2005r. - o zmianie Ustawy – Prawo Wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087)

•

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (dz.
U. z dnia 16.05.2007r.)

•

Wypisu z projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

•

Kart katalogowych systemów pomostów pływających – opracowanie Przedsiębiorstwa
Produkcyjno – Usługowego „Karos”, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9

•

Kart katalogowych separatorów koalescencyjnych SEP 20-1-2,0 oraz SEP 6-1-0,6
dystrybuowanych przez „Purator” Polska Ekotechnika Sp. z o.o.

•

Projektów umocnienia nabrzeŜy, falochronów, pomostu spacerowego, kładek i slipu –
opracowanie

Autorskiej

Pracowni

Architektury

CAD

Sp.

z

o.o.,

ul. Zamieniecka 46, 04 158 Warszawa
•

Własnego rozpoznania terenowego

•

Pomiarów lustra wody i połoŜenia dna jeziora w strefie projektowanych pomostów
wykonanych w listopadzie 2010 roku

2.

Wyszczególnienie

2.1.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Niniejsze opracowanie stanowić będzie podstawę wystąpienia do Starosty Iławskiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących pomostów, slipu i umocnień nabrzeŜa oraz na
budowę umocnionych nabrzeŜy, falochronów, pomostu spacerowego i kładek, stanowisk cumowniczych
dla statków pasaŜerskich, pomostów do cumowania i slipu na jeziorze Jeziorak w Iławie i wylotów
kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód opadowych do jeziora Jeziorak z dachów budynków
portu, nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników. Korzystanie z wód jeziora Jeziorak będzie
mieć miejsce podczas budowy tych urządzeń oraz w okresie ich eksploatacji.
Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego określa Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne
(Dz. U. Nr 115 z 2001r. – art. 122) z późn. zmianami.

3.

Stan zagospodarowania terenu
3.1.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Planowane miejsce realizacji inwestycji znajduje się w południowej części jeziora Jeziorak wzdłuŜ
zachodniego nabrzeŜa zatoki łączącej się z Małym Jeziorakiem, zamkniętej od południa mostem w
ciągu drogi krajowej nr 16, pod którym jezioro Jeziorak łączy się z Małym Jeziorakiem. Lokalizacja ta
znajduje się w granicach miasta, a wszystkie działki, na których planuje się realizację inwestycji są we

władaniu Gminy Miejskiej Iława lub zostaną przez Gminę Miejską Iława uŜyczone od właścicieli w celu
realizacji przedmiotowej inwestycji.
Port śródlądowy będzie realizowany na działkach o nr ewidencyjnych 11/2, 30/1, 31/1, 31/2 z obrębu 11
wzdłuŜ nabrzeŜa jeziora i na działce nr 1 z obrębu 14 - jeziorze Jeziorak. Na cele komunikacyjne
Inwestor zamierza przeznaczyć równieŜ części działek 10/2, 27/2, 28, 30/2 i 32/1 z obrębu 11.
Na terenie lokalizacji portu istnieją następujące urządzenia wodne: pomosty drewniane posadowione na
palach stalowych oraz częściowo na palach drewnianych, slip, brzeg naturalny ze śladami umocnień
faszynowych, brzeg o krawędzi pionowej umocnionej, obetonowanej w złym stanie technicznym.

3.2.

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektuje się rozebranie istniejących pomostów drewnianych posadowionych na palach stalowych i
częściowo na palach drewnianych na terenie lokalizacji portu. Rozbiórce nie będzie podlegał pomost
znajdujący się w pobliŜu plaŜy miejskiej, naleŜący do kąpieliska miejskiego. Powierzchnia pomostów na
palach drewnianych do rozebrania wynosi 369m2, a pomostów na palach stalowych 177m2. Pale
pomostów będą wyciągnięte z gruntu pod dnem jeziora. Rozbiórce podlega takŜe umocnienie
istniejącego slipu. Powierzchnia slipu podlegającego rozbiórce wynosi 79m2. DemontaŜowi poddane
zostanie istniejące umocnienie nabrzeŜa za pomocą faszyny o długości 212,5m oraz
przypowierzchniowa część umocnienia betonowego nabrzeŜa na głębokości 50cm w stosunku do
zwieńczenia umocnienia oczepem betonowym, poniewaŜ znajduje się on w całości w strefie
zaprojektowanego portu po stronie lądu poza zaprojektowaną nową linią brzegową oraz w grubości
projektowanych warstw nawierzchni chodnika. Powstała przestrzeń między nową i starą linią brzegową
zostanie zasypana ziemią. Teren przewidziany do zasypania w ramach zmiany linii brzegu to
powierzchnia wynosząca 878m2. Długość betonowego umocnienia nabrzeŜa przeznaczona do likwidacji
wynosi 176m. Wszystkie odpady z rozbiórek zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami o odpadach, w szczególności w części nadającej się do ponownego uŜycia na miejscu będą
wykorzystane do zasypania i utwardzenia terenu pomiędzy dotychczasową a nową linią umocnienia
brzegu.
Port śródlądowy będzie się składał z dwóch części: pasaŜerskiej i towarowej.
Port pasaŜerski będzie realizowany w południowej części zatoki, przy czym najbliŜej przejścia na Mały
Jeziorak stanowiska cumownicze dla statków pasaŜerskich Ŝeglugi regularnej, a dalej w kierunku na
północ stanowiska cumownicze dla jednostek pasaŜerskich Ŝeglugi nieregularnej przy prostopadłych do
nabrzeŜa pomostach. Obie części będą rozdzielone poprzecznym do nabrzeŜa falochronem o długości
ok. 50 m. W północnej części zatoki projektuje się towarową część portu, przy czym od strony północnej
będzie ona osłonięta projektowanym falochronem o długości ok. 65 m. Przyczółek falochronu w linii
nabrzeŜa zaprojektowano w miejscu wejścia na wschodni odcinek pomostu wydzielającego kąpielisko

wzdłuŜ plaŜy miejskiej na działce 11/2. Falochron będzie skierowany w kierunku wschodnim tak, aby
osłonił strefę cumowania i slipowania jednostek od strony zasadniczego akwenu Jezioraka.
Port będzie obiektem obsługi komunikacji wodnej. Projektuje się nowe stalowo - Ŝelbetowe nabrzeŜa na
terenie towarowej części portu oraz uporządkowanie i umocnienie elementami naturalnymi linii
brzegowej w pasaŜerskiej części portu. W obszarze będą naleŜy umocnione odcinki linii brzegowej
niezbędne dla budowy przyczółków kładek prowadzących na pomosty, falochronów i slipu. Projektuje
się niezbędne dla realizacji programu ingerencje w naturalny zbiornik wodny – jezioro, polegające na
budowie dwóch falochronów i wbiciu stalowych pali stałych dla posadowienia równoległego do brzegu
pomostu spacerowego, trzech wyspowych stanowisk do cumowania statków, dwóch stanowisk dla
odsysania ścieków i wód zęzowych z jednostek pływających oraz na stabilizacji pływających pomostów
cumowniczych. Szuwar trzcinowy i roślinność wodną na terenie pasaŜerskiej części portu projektuje się
przy tym pozostawić wzdłuŜ linii brzegowej. WzdłuŜ linii brzegowej jeziora projektuje się zachować
istniejące drzewa.
Łączna powierzchnia działki nr 1 – jeziora – zajęta przez projektowane urządzenia nawodne i
umocnienia nabrzeŜa wyniesie: 16412 m2.
4. Charakterystyka projektowanych budowli hydrotechnicznych
4.1. Wykonanie nabrzeŜa umocnionego palisadą z grodzic
Na odcinku o długości 203 m projektuje się wbicie w dno jeziora ciągłej palisady z grodzic stalowych Gu
16-400 spiętej Ŝelbetowym oczepem. Palisada będzie usytuowana w odległości do 10,80 m od
istniejącego pionowego umocnienia linii brzegowej jeziora. Istniejące umocnienie linii brzegowej
projektuje się po wykonaniu palisady i oczepu rozebrać, a kwalifikujące się materiały z rozbiórki – beton
nie zawierający zanieczyszczeń i kamienie – projektuje się wykorzystać do zasypania przestrzeni
pomiędzy lądem a palisadą. Przestrzeń tę projektuje się całkowicie zasypać, uŜywając do zagęszczenia
pospółki i stosując geosiatki w warstwie przypowierzchniowej. Płaszczyznę uzyskanego poszerzenia
linii brzegowej projektuje się wybrukować kostką betonową na podsypce cementowo piaskowej i
podbudowie z kruszywa.
Charakterystyczne dane techniczne:
Długość odcinka linii brzegowej umocniona palisadą: 203 mb
Rzędna korony nabrzeŜa: 100,30 m n.p.m.
Powierzchnia działki nr 1 (zbiornika wodnego) zajęta przez umocnienie nabrzeŜa: 878 m2
WzdłuŜ odcinka L7 – L12 w linii umocnionego brzegu naleŜy zakotwiczyć trapy zejściowe na pomosty
cumownicze dla statków, wykonane w technologii pomostów pływających. W konstrukcji nabrzeŜa
naleŜy wykonać bazy fundamentowe dla 4 Ŝurawi portowych.

4.2. Wykonanie nabrzeŜa umocnionego faszyną i gabionami
Na odcinku nabrzeŜa w południowej części portu o długości 192 m projektuje się zachowanie istniejącej
zieleni szuwarowej w pasie przybrzeŜnym. Umocnienie nabrzeŜa projektuje się przez ułoŜenie na
wyrównanym, pozbawionym darni podłoŜu gabionów, których połoŜenie będzie ustabilizowane palisadą
z okrąglaków drewnianych stale zanurzoną w wodzie (korona palisady na rzędnej ok. 98.90 poniŜej
najniŜszego stanu wody w jeziorze), poniŜej której zostanie zrealizowany pas nasypu Ŝwirowego.
Krawędź górna koszy gabionowych będzie zabezpieczona palisadą przeplataną gałęziami –
umocnieniem faszynowym, powyŜej którego będzie zachowana istniejąca powierzchnia biologicznie
czynna. Na długości umocnienia nabrzeŜa faszyną i gabionami projektuje się 4 wyloty kanalizacji
deszczowej do jeziora Jeziorak pod powierzchnią lustra wody.
Powierzchnia działki nr 1 (zbiornika wodnego) zajęta przez umocnienie nabrzeŜa gabionami wyniesie
łącznie: 256 m2 , natomiast powierzchnia tej działki zajęta przez wyloty kanalizacji deszczowej W7-W10
do jeziora wyniesie łącznie: 8 m2 .

4.3. Wykonanie falochronów
Falochrony i ich przyczółki w strefie linii brzegowej na terenie portu zaprojektowano w technologii
wbijanych grodzic oraz wbijanych lub wierconych pali lub mikropali połączonych Ŝelbetowymi wieńcami
oczepowymi. Odcinki pomiędzy palami projektuje się wypełnić prefabrykatami Ŝelbetowymi. Przestrzeń
między ścianą grodzic a ścianą z pali i prefabrykatów będzie wypełniona gruzem betonowym i
kamiennym, układanym warstwami i dogęszczonym pospółką. Oczep na ścianie z grodzic będzie
zwieńczony ścianą Ŝelbetową balustradową. Przestrzeń pomiędzy oczepami będzie nakryta
prefabrykatami Ŝelbetowymi i pomostem drewnianym na przekładkach z tworzywa sztucznego. Rzędna
korony falochronów 101,40 m n.p.m., rzędna pomostów spacerowych 100,30 m n.p.pm. Falochrony
będą pełniły funkcję molo spacerowego o szerokości nie mniejszej niŜ 2,5 m w świetle balustrad. Na
zakończeniu falochronów zaprojektowano akcenty pionowe o wysokości ok. 7 m, stanowiące źródło
światła sygnalizacyjnego i w okresach złej widoczności charakterystyczne punkty orientacyjne.
Powierzchnia działki nr 1 (zbiornika wodnego) zajęta przez falochrony wyniesie łącznie: 408 m2

4.4. Wykonanie stałego pomostu spacerowego ze stanowiskami cumowniczymi dla statków
pasaŜerskich
Pomost stały prowadzony wzdłuŜ linii brzegowej w odległości kilku metrów od brzegu, posadowiony na
palach stalowych wbijanych lub wierconych, wypełnionych gruntem i zadeklowanych. Konstrukcja nośna
pomostu drewniana z łącznikami stalowymi ocynkowanymi. Pokład pomostu na rzędnej 100,30 m
n.p.m. Szerokość pomostu 3,0 m. Z konstrukcji i pokładu pomostu wysunięte poszerzenia do 6,0 m o
długości 6 m jako stanowiska cumownicze dla statków pasaŜerskich i poszerzone do 5,0 m na długości

6,0 m jako stanowisko do odsysania nieczystości. Cumowanie statków do pali cumowniczych stalowych
niezaleŜnych od konstrukcji pomostu i jego poszerzeń. Wszystkie burty pomostu i stanowisk
wysuniętych ograniczone balustradami o wysokości 1,1 m nad poziom pokładu. W balustradach
stanowisk cumowniczych naleŜy zrealizować furtki i barierki o wysokości 1,1 m, umoŜliwiające
rozdzielenie ruchu osób wsiadających i wysiadających. Konstrukcja barierek i balustrad powinna być
aŜurowa, dopuszcza się przesłonięcie nie więcej niŜ 20% płaszczyzny pionowej barierek i balustrad
materiałem nieprzeziernym. W balustradach dopuszcza się stosowanie drewna, stali nierdzewnej, stali
ocynkowanej ogniowo i szkła bezpiecznego. Furtki i barierki powinny być zaprojektowane i wykonane ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja balustrad powinna uniemoŜliwiać samodzielne wspinanie się po nich
dzieci od strony pokładu pomostu. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji i balustrad z drewna
sortowanego impregnowanego ciśnieniowo lub z drewna klejonego zabezpieczonego powierzchniowo.
Stanowiska cumownicze dla statków będą zadaszone w całości membranami dachowymi
półprzeziernymi o trwałości co najmniej 20 letniej, rozpiętymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo.
Odcinki łączące pomost spacerowy z przyczółkami na lądzie o szerokości nie mniejszej niŜ 2,25 m w
świetle balustrad i nachyleniu podłuŜnym nie większym niŜ 5%. Konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo i drewniana lub w całości drewniana z łącznikami ze stali ocynkowanej ogniowo. Drewno
konstrukcyjne sortowane lite, impregnowane ciśnieniowo lub klejone zabezpieczone powierzchniowo.
Wymagania dla balustrad jak dla balustrad pomostu spacerowego. Pokrycie pokładu z desek
drewnianych, struganych i rowkowanych 34 x 120 mm.
Pomost spacerowy naleŜy równieŜ poprowadzić na odcinku od punktu L 10 do L 11 W strefie
skrzyŜowania z torem slipu naleŜy zaprojektować i zrealizować most zwodzony – poprzez podnoszenie,
przesunięcie lub inne przemieszczenie części pomostu krzyŜującej się z pasem slipu. Na tym odcinku
dopuszcza się zmniejszenie szerokości pomostu do 2,25 m w świetle balustrad.
Powierzchnia działki nr 1 (zbiornika wodnego) zajęta przez pomost spacerowy wraz ze stanowiskami
cumowniczymi wyniesie: 704 m2 , a powierzchnia zajęta przez kładki łączące ląd z pomostem
spacerowym 47 m2 .

4.5. Wykonanie pomostów pływających do cumowania
Zaprojektowano sześć oblicowanych drewnem pomostów pływających o szerokości 3,0 m i wysokości
wolnej burty ok. 50 cm, złoŜonych z kilku sekcji. Wejście na pomosty z pomostu spacerowego i z
nabrzeŜa stalobetonowego za pomocą oporęczowanych trapów o długości nie większej niŜ 8,3 m, o
nachyleniu nie większym niŜ 8,5% przy najniŜszym stanie wody. ŁoŜa trapów od strony pomostu
spacerowego lub nabrzeŜa na stalowym profilu zamkniętym zakotwionym w konstrukcji pomostu

(nabrzeŜa). Odsunięty o długość trapu od linii pomostu prostopadły pomost cumowniczy musi znaleźć
się w strefie, w której dno jeziora będzie na głębokości co najmniej 2,0 m.
Pomosty projektuje się uzbroić w punkty czerpania wody i energii elektrycznej oraz w instalację
oświetleniową. Połączenie z zewnętrzną instalacją wodociągową i zasilaniem elektrycznym
zaprojektowano na ścianie przyczółka, pod trapem wejściowym. KaŜdy pomost dostępny dwustronnie
powinien mieć w części pasaŜerskiej 4 stanowiska do cumowania w części towarowej 6 stanowisk do
cumowania, pomost przylegający długim bokiem do falochronu w części pasaŜerskiej - 2 stanowiska.
Dane techniczne i charakterystyka pomostu:
1. szerokość pomostu = 3,0 m, szerokość trapu w świetle poręczy = 2,0 m
2. pływaki betonowe: hydrotechniczny siatko-beton B45, wypełnione styropianem
3. wyporność netto = 5,0 KN/m3
4. wolna burta = 0,50 m
5. pale cumownicze stalowe zakotwione w dnie jeziora na wszystkich stanowiskach
cumowniczych
6. ilość stanowisk do czerpania energii elektrycznej równa liczbie miejsc do cumowania
7. ilość stanowisk do czerpania wody równa liczbie miejsc do cumowania
8. zbrojenie i części metalowe: stal cynkowana ogniowo
9. podkonstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo
10. odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 34x120 mm
Połączenie trapów z pomostem spacerowym i z nabrzeŜem za pomocą złączy wykonywanych przez
producenta pomostów. Pomosty naleŜy zakotwić przy pomocy pali stalowych Ø 30 cm lub martwych
kotwic. Do kotwienia moŜna wykorzystać pale cumownicze, pod warunkiem takiego zaprojektowania i
wykonania połączeń, by napręŜenia w kierunku poziomym nie były przenoszone na pomosty.
Powierzchnia działki nr 1 (zbiornika wodnego) zajęta przez pomosty pływające do cumowania wyniesie:
728 m2 , a powierzchnia tej działki zajęta przez strefę cumowania obiektów pływających wyniesie:
13276 m2 .
4.6. Wykonanie slipu
Pochylnię do slipowania jednostek na terenie portu projektuje się w rejonie istniejącego slipu od strony
północnej.
Projektowany slip składać się będzie z jednego prostego odcinka zbudowanego z pochylni Ŝelbetowej i
płyty poziomej Ŝelbetowej o szerokości 550 cm. Wyjazd na przyczółek na linii brzegowej. Slip będzie
słuŜył do wodowania i wyciągania na ląd jednostek pływających na podwoziach jezdnych
(przemieszczających się prostoliniowo na kołach). Slip nie będzie uzbrojony w Ŝadne instalacje.
Dane techniczne i charakterystyka slipu:

1. długość slipu: pochylnia musi być kontynuowana do rzędnej 98,22m n.p.m. (zagłębienie 100 cm
poniŜej najniŜszego stanu wody Jezioraka)
2. szerokość slipu = 550 cm
3. nachylenie: nie większe niŜ 10%, bez spadków poprzecznych
Powierzchnia zajęta pod slip w jeziorze = 107 m2.
Inwestorem obiektu będzie Gmina Miejska Iława.

5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
5.1. Dane hydrologiczne
Jezioro Jeziorak jest jeziorem rynnowym połoŜonym na Pojezierzu Iławskim w województwie
warmińsko-mazurskim. Jezioro połączone jest z Kanałem Elbląskim. Brzegi jeziora są zalesione –
północne wysokim drzewostanem, a południowe niskim. Nad Jeziorakiem leŜy miasto Iława. Brzegi
Jezioraka są przewaŜnie wysokie i strome. Zachodni brzeg i środkowa część brzegu wschodniego
przylegają do wielkich kompleksów leśnych. Resztę obrzeŜy pokrywają pola, łąki i mniejsze kępy lasu.
Jezioro ma powierzchnie 34,60 km². Średnia głębokości jeziora wynosi 4,1m, zaś maksymalna 13m.

5.2. Stany poziomu wód objętych pozwoleniem
Jeziorak jest jeziorem sztucznie piętrzonym i regulowanym. Kontrolowane wahania lustra wody są
niewielkie - w zakresie 50 cm. NajwyŜszy obliczeniowy poziom lustra wody – poziom alarmowy wynosi
99,72m.n.p.m. najniŜszy poziom 99,22m.n.p.m. Dla takiego zakresu wahań lustra wody zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego naleŜy projektować wszystkie urządzenia
związane z jeziorem. Średni poziom wody w jeziorze wynosi 99,4m. n.p.m. i jest zgodny z zapisami na
mapach hydrograficznych.

6. Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i powierzchni utwardzonych.
Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz utwardzonych powierzchni
dla ruchu kołowego i pieszego. Projekt przewiduje ujęcie wód opadowych poprzez koryta odwodnienia
liniowego oraz wpusty ściekowe w studzienkach kanalizacyjnych o średnicy Ø 600 mm i głębokości 1,50
m. Wody opadowe zostaną odprowadzone rurociągami PCV Ø 200 mm do jeziora Jeziorak.
Prefabrykowane wyloty kolektora będą usytuowane na rzędnej 98,7mnpm (W1-W6) i 98,58 m n.p.m
(W7-W10).
Konstrukcja wylotów W7-W10 jest kształtka Ŝelbetową, która daje wystarczające umocnienie dla skarpy
i nie zachodzi zagroŜenie rozmycia skarp. PoniŜej konstrukcji Ŝelbetowej wykonano umocnienie dna
jeziora na odcinku 120 cm w pasie 60 cm za pomocą gotowych betonowych płyt aŜurowych
utwierdzonych w podłoŜu palikami drewnianymi.

6.1. Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych
Obliczenia ilości wód opadowych wykonane będzie za pomocą wzoru:
Q=ψxφxqxF

(l/sek.)

gdzie:
ψ – współczynnik opóźnienia spływu
φ – współczynnik spływu powierzchniowego
q – natęŜenie deszczy miarodajnego
F – powierzchnia zlewni (ha)
Przyjęto współczynniki:
współczynnik opóźnienia spływu (powierzchni F<1,0 ha) = 1,0
współczynnik spływu powierzchniowego:
dachy = 0,8
nawierzchnie dojazdowe = 0,80
nawierzchnie parkingowe szczelne = 0,8
natęŜenie deszczu, przyjęto:
- dla dróg dojazdowych i parkingów
częstotliwość występowania p=50%, c=2 (raz na dwa lata)
czas trwania opadu, jako miarodajny t=15 minut
przyjęto q = 96,46 l/s,ha
- dla dachów
przyjęto q = 300 l/s,ha
Ilości odprowadzanych wód opadowych:
Wylot W1 – 701m2 : Q1 = 0,8x96,46x0,0701 = 5,4 l/s
Wylot W2 – 150m2 : Q2 = 0,8x300x0,0150 = 3,6 l/s
Wylot W3 – 450m2 : Q3 = 0,8x300x0,0450 = 10,8 l/s
Wylot W4 – 1238m2 : Q4 = 0,8x96,46x0,1238 = 9,6 l/s
Wylot W5 – 660m2 : Q5 = 0,8x300x0,0660 = 15,8 l/s
Wylot W6 – 1238m2 : Q6 = 0,8x96,46x0,1238 = 9,6 l/s
Wylot W7 – 159m2 : Q7 = 0,8x96,46x0,0159 = 1,2 l/s
Wylot W8 – 554m2/330m2 : Q8 = 0,8x96,46x0,0554 +0,8x300x0,0330 = 4,3+7,9=12,2 l/s
Wylot W9 – 1584m2 : Q9 = 0,8x96,46x0,1584 = 12,2 l/s
Wylot W10 – 556m2 : Q10 = 0,8x96,46x0,0556 = 4,3 l/s

Ogólna ilość odprowadzanych wód opadowych:
Q = ∑Qn = 84,7 l/s

6.2. Dobór separatorów
Wody opadowe i roztopowe projektuje się odprowadzić do jeziora poprzez szereg wylotów
zabezpieczonych przez separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikami.
Do dobru separatorów substancji ropopochodnych przyjęto powyŜsze obliczenia ilości odprowadzanych
wód opadowych do jeziora.
Dla wylotów W1, W3, W4, W5, W6, W8, W9 dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym
odszlamiaczem o przepływie maksymalnym 20l/s i pojemności odszlamiacza 2000l, a dla wylotów W2,
W7, W10 separator koalescencyjny ze zintegrowanym odszlamiaczem o przepływie maksymalnym 6l/s i
pojemności odszlamiacza 1200l.
Zaprojektowane separatory posiadają stosowne aprobaty techniczne wydane przez Instytut Ochrony
Środowiska potwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie oraz moŜliwość ich
zastosowania na kanalizacji deszczowej i skuteczność oczyszczania.
Zastosowany typ separatorów - separatory koalescencyjne bez by-pasu zapewnią oczyszczanie całości
przepływającej przez nie wody oraz moŜliwość całkowitego zamknięcia przepływu w przypadku
przepełnienia substancjami ropopochodnymi.
Separatory umoŜliwiają oczyszczenie wód opadowych z zawiesin i substancji ropopochodnych w
stopniu wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W przypadku zawiesin ogólnych
graniczna wartość to 100mg/dm3 wody a w przypadku węglowodorów ropopochodnych 15mg/dm3.
Zaprojektowane układy odprowadzenia wód opadowych nie są połączone bezpośrednio ani pośrednio
poprzez przelewy burzowe z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi sanitarnymi nie występuje więc
moŜliwość skaŜenia biologicznego ze strony fekaliów.

7. Zgodność projektowanego zagospodarowania terenu z zapisami projektu Zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa warunki zabudowy terenów
sąsiadujących z portem, warunki dla komunikacji, w tym dróg dojazdowych i dla infrastruktury
technicznej. Zagadnienia te są pośrednio związane z przedmiotem opracowania, z tego względu
załączono wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki
szczegółowe wykorzystania działek na których będą projektowane umocnienia nabrzeŜa i obiekty

infrastruktury portowej dotyczą terenu C-UT13 i fragmentu terenu C-UT14. warunki te są przedmiotem
zapisów zawartych w projekcie zmiany planu miejscowego, znajdującego się w końcowej fazie
opracowania. Większość tych warunków nie odnosi się bezpośrednio do przedmiotu niniejszego
opracowania. Niniejszy operat oparto na rozwiązaniach zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami dla
terenu C-UT13 w szczególności w zakresie adaptacji na port terenu istniejącej międzyszkolnej przystani
szkolnej, lokalizacji nabrzeŜa, realizacji budynków, zachowania ciągów pieszych i ogólnodostępnego
skweru miejskiego, zachowania wymaganej powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej,
zachowania ekspozycji widokowej w kierunku terenów starego miasta i wykonania programu
funkcjonalno – uŜytkowego jako podstawy lokalizacji i zagospodarowania terenu portu. Rozwiązania
projektowe na fragmencie terenu C-UT14 równieŜ honorują zapisy projektu planu.

8. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego
Przedmiotowy obszar jeziora Jeziorak naleŜy do Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Warunki korzystania z
tych wód nie zostały dotychczas ustalone.

9. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych
Urządzenia pomiarowe nie są wymagane dla obiektów stanowiących przedmiot niniejszego
opracowania. Jezioro Jeziorak jest drogą wodną kategorii II. Z tego względu wymagane jest
oznakowanie portu znakami Ŝeglugowymi. Projektuje się zastosowanie znaków nakazu, oznakowania
pływającego granic szlaku Ŝeglownego i oznakowania miejsc niebezpiecznych i przeszkód
Ŝeglugowych. Rodzaj i lokalizację projektowanego oznakowania drogi wodnej zamieszczono na rysunku
nr 4.

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej portu na wody powierzchniowe i podziemne
Wykonanie wszystkich urządzeń wodnych objętych operatem wodnoprawnym i odprowadzenie
oczyszczonych wód opadowych do jeziora nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe i
podziemne. Korzystanie z wód jeziora Jeziorak nie będzie miało niekorzystnego wpływu na stosunki
wodne w akwenie.
Stopień oczyszczenia wód odprowadzanych do jeziora będzie wystarczający, by nie spowodować
pogorszenia czystości wody w jeziorze Jeziorak (kl. II).
Wody opadowe i roztopowe nie będą wprowadzane bezpośrednio do poziomu wodonośnych wód
podziemnych ani do ziemi.
Wody opadowe i roztopowe będą wprowadzone do wód powierzchniowych po oczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych, zgodnie z wymaganiami MPZP.

11. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia
awarii
W przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z urządzeń wodnych występujących na obszarze
przedsięwzięcia, właściciel obiektu zobowiązany będzie do niezwłocznego jej usunięcia. Właściciel
obiektu o wystąpieniu awarii powinien niezwłocznie powiadomić zarządzającego wodami jeziora
Jeziorak oraz organ wydający pozwolenie wodnoprawne.
Szczegółowe warunki korzystania z gruntu pokrytego wodami jeziora Jeziorak zostaną określone w
umowie

uŜytkowania

zawartej

pomiędzy

ubiegającym

się

o

pozwolenie

wodnoprawne

i zarządzającego wodami jeziora Jeziorak.

12. Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód
Po przeanalizowaniu lokalizacji inwestycji względem obszarów cennych przyrodniczo, w tym
podlegających prawnej ochronie jak równieŜ nie objętych ochroną ustawową, wnioskuje się co
następuje:
1. Usytuowanie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego. Uchwalony na
podstawie Rozporządzenia nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz.
Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 71, poz. 1357). który składa się z dwóch części: „część A” i „część B”,
oddzielonych od siebie obszarem leŜącym na terenie województwa pomorskiego, o łącznej powierzchni
13 031,7 ha (w tym „część A” 9 785,7 ha, „część B” 3 246,0 ha), połoŜony na terenie powiatu Iława, w
gminach: Zalewo, Susz, Iława i Iława miasto;
2. Usytuowanie w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego – podobnie jak cała
północna część miasta Iławy. Otulina to wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo
terenu, zabezpieczający go przed zagroŜeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka wg Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 + zm.. Otulina nie jest, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 ww. ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność
człowieka nie moŜe negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego
3. Lokalizacja w regionalnym korytarzu ekologicznym – wyznaczonym w mpzp, w skład którego wchodzi
równieŜ jezioro Jeziorak – wskazany korytarz ekologiczny ma charakter obszarowy, obejmuje lasy
otaczające miasto od strony zachodniej, południowej i wschodniej oraz wody jeziora Jeziorak, rzeki
Iławki, jeziora Małego Iławskiego i jeziora Iławskiego. W jego obrębie obowiązują m.in. działania na
rzecz maksymalnej ochrony jego ciągłości.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. NajbliŜej połoŜonymi obszarami Natura 2000 są:

Lasy Iławskie – na północny zachód od wyspy Wielka śuława – (PLB280005) - obszar specjalnej
ochrony, typ obszaru A. Ustanowiony został na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21
lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z
późn. zm.).
Ostoja Iławska – na północny zachód od wyspy Wielka śuława – (PLH280027) - specjalnej obszar
ochrony, typ obszaru B. To obszar potencjalny (zgłoszone do Komisji Europejskiej – Shadow List 2008),
zweryfikowany przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny (2008/2009)
Zadanie inwestycyjne znajduje się w odległości ok. 1,8 km na północ od wyŜej wymienionych obszarów
Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz lokalizację nie będzie
negatywnie wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których
wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie występuje w Ŝadnym z głównych czy teŜ uzupełniających korytarzy
migracyjnych dzikich zwierząt wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zarówno główne korytarze ekologiczne, jak równieŜ
uzupełniające zlokalizowane są poza obszarem Iławy. Korytarze migracyjne występują na zachód od
miasta i obejmują swym zasięgiem m. in. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.

13. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
Stan prawny właścicieli (władających) działek usytuowanych w zasięgu projektowanych urządzeń
hydrotechnicznych zawierają skrócone wypisy ze skorowidza działek uzyskane w Starostwie
Powiatowym w Iławie – w załączeniu. Urządzenia objęte niniejszym operatem będą wykonane na
działkach nr 11/2, 31/1 z obrębu 11 oraz na działce nr 1 z obrębu 14.

14. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Wnioskuje się udzielić Gminie Miejskiej Iława pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
-

rozbiórki istniejących urządzeń wodnych tj.: rozbiórki istniejących pomostów, slipu, istniejącego
umocnienia nabrzeŜa za pomocą faszyny oraz przypowierzchniowej części umocnienia betonowego
nabrzeŜa, na głębokość 50cm

-

nabrzeŜa umocnionego palisadą z grodzic

-

nabrzeŜa umocnionego faszyną i gabionami

-

falochronów

-

stałego pomostu spacerowego ze stanowiskami cumowniczymi dla statków pasaŜerskich

-

6 pomostów pływających całorocznych do cumowania z trapami dojściowymi z poręczą o
wymiarach: szerokości 3,0 m i długości = 35,76 z trapem dojściowym rolkowym o szerokości 2,0m i
długości 8,30m,

-

slipu o szerokości 5,5m zajmującego powierzchnię 107 m2,

-

10 wylotów kanalizacji deszczowej Ø 200 mm, odprowadzających wody opadowe z dachów i
nawierzchni dla ruchu pieszego (6 wylotów) oraz nawierzchni ulic i parkingów (4 wyloty).

15. Wnioskowane obowiązki zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno prawnego
Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnioskuje się:
1. Wykonanie

umocnienia

nabrzeŜy,

falochronów,

pomostu

spacerowego,

pomostów

cumowniczych i wylotów kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją techniczną
2. Zapewnienie przez ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne dostępu do brzegu jeziora,
zgodnie z przepisami Prawa Wodnego (art. 27 i 28)
3. Utrzymywanie nabrzeŜy, pomostów, falochronów i wylotów kanalizacji deszczowej w dobrym
stanie technicznym
4. Oznakowanie portu tablicami informacyjnymi z danymi właściciela
5. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac na jeziorze do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
6. Po zakończeniu inwestycji dokonanie własnym kosztem i staraniem rozgraniczenia i
ustanowienia nowej linii brzegowej w oparciu o decyzję administracyjną
7. Ponoszenie wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywaniem nadanego prawa
8. Wypełnienie innych obowiązków określonych przez RZGW Gdańsk oraz organ wydający
pozwolenie wodnoprawne.
Opracował:

Opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym
Nazwa inwestycji:

Port śródlądowy w Iławie

Nazwa obiektu:

Budowa portu śródlądowego w Iławie

Lokalizacja:

działki ewidencyjne nr 11/2, 30/1, 31/1, 31/2 z obrębu 11;
dz. ew. 1 z obrębu 14, na cele komunikacyjne części działek 10/2,
27/2, 28, 30/2, 32/1 z obrębu 11

Inwestor:

Gmina Miejska w Iławie,
ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława

Istniejące obecnie na miejscu lokalizacji portu pomosty, slip i umocnienie nabrzeŜa będą rozebrane.
Projektowany port składać się będzie z nabrzeŜy, falochronów, równoległego do nabrzeŜa pomostu
spacerowego i stanowisk cumowniczych, pomostów pływających do cumowania oraz slipu. Wyjścia na
pomosty z przyczółków na linii nabrzeŜa i z pomostu spacerowego za pomocą trapów z poręczami, o
nachyleniu zmiennym. ŁoŜa trapów od strony lądu na stalowych profilach zamkniętych, zakotwionych w
nabrzeŜu. Pomosty uzbrojone będą w punkty czerpania wody i energii elektrycznej, oświetlone, będą
miały po 2 - 6 stanowisk do cumowania. Szacuje się, Ŝe obsłuŜą w ciągu jednej doby przeciętnie 73
jednostki pływające. Pomosty są rozwiązaniem konstrukcyjnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno –
Usługowego „KAROS”, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 9, które jest równieŜ ich producentem.
Połączenie trapu z palisadą z grodzic za pomocą złączy wykonywanych przez producenta pomostów.
Pomosty będą zakotwione przy pomocy pali stalowych, wystających 1,0 m nad lustro wody wbitych w
dno jeziora. Falochrony, nabrzeŜa, slip, pomost spacerowy, stanowiska cumownicze statków
pasaŜerskich będą wykonane według indywidualnych projektów. Port będzie leŜał bezpośrednio przy
szlaku wodnym (Miłomłyn - Iława) i zostanie oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów Ŝeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych.
Powierzchnia jeziora zajęta pod nabrzeŜa, falochrony, pomosty wraz ze strefą cumowania wyniesie
16412 m2.
Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz utwardzonych powierzchni
dla ruchu kołowego i pieszego. Projekt przewiduje ujęcie wód opadowych poprzez wpusty ściekowe w

studzienkach kanalizacyjnych. Wody opadowe zostaną odprowadzone rurociągami do jeziora Jeziorak,
łącznie na terenie portu zaprojektowano 10 wylotów kanalizacji deszczowej umieszczonych poniŜej
dolnego stanu lustra wody. Odprowadzane wody opadowe do jeziora będą wymagały procesu ich
podczyszczania. Zanieczyszczenia z powierzchni jezdni, miejsc postojowych, ciągów pieszych oraz
dachów w postaci piasku lub części stałych będą zatrzymywane w osadnikach studzienek kanalizacji
deszczowej i w odszlamiaczach separatorów. Zanieczyszczenia ropopochodne zostaną odseparowane
w separatorach substancji ropopochodnych.

Opracował:

