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1

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PODSTAWA FORMALNA
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji dotyczącej robót utrzymaniowych zabudowy regulacyjnej dla rzeki Odry km 542,4-548,3 dla zadania pn.: ,,Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź” na odcinku 542,4-548,3 jest umowa nr 62/2013 zawarta w dniu 22
lipca 2013 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Pracownią Projektową
JUST PROJECT w Szczecinie.
1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA
Inwentaryzacja - Ostrogi na prawym brzegu rzeki Odry w km 542,4- 618,0, wykonał: IMINI Grupa Dominika Kulesza-Żolik, Szczecin- październik 2011;
Karta ostrogi, wykonał: Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, Szczecin, w 1972 roku.
Karta Inwentaryzacyjna Budowli Wodnych, wykonał: Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie Oddział w
Gorzowie Wlkp., w 1965 roku;
Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy;
Uzgodnienia z inwestorem;
Dokumentacja fotograficzna;
Wizje lokalne;
Podkład geodezyjny do celów remontowych.
2

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja dla zdania pn.: ,,Remont zabudowy regulacyjnej na
rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź”
Zakres i cel niniejszego opracowania to dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych dla zabudowy
regulacyjnej dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla ostróg nr: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16,
547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.
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3

LOKALIZACJA

Szczegółową lokalizację pokazano na rysunkach 1, 2.

4

OPIS OGÓLNY BUDOWLI REGULACYJNYCH

4.1 DANE OGÓLNE
RZGW Szczecin w ramach zadań statutowych monitoruje stan budowli regulacyjnych oraz warunki
żeglugowe na swoim odcinku. Służby kontrolujące przedmiotowy odcinek stwierdziły, że budowle regulacyjne zostały uszkodzone w wyniku pochodów lodów i powodzi.
W ramach realizacji umowy przegląd ostróg został przeprowadzony w lipcu 2013 roku. Skorzystano również z materiałów zgromadzonych podczas przeglądu ostróg wykonanego w lipcu 2012r. wykonanego w trakcie realizacji zlecenia zgodnie z umową nr 62/2013 zawartą w dniu 22 lipca 2013 r. dotyczącą
zadania pn.: ,,Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź”
na odcinku 542,4-548,3.
RZGW Szczecin po przeglądzie odcinka rzeki Odry w km 542,4-548,3 w 2013 roku stwierdził, że po
pochodach lodu i powodzi nastąpiła konieczność przeprowadzenia prac remontowych i wykonanie dokumentacji technicznej remontu dla 10 ostróg o numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22,
547/26, 548/6, 548/12, 548/14.
Stan techniczny pozostałych ostróg na tym odcinku ocenia się jako zadowalający.

4.2 WARUNKI HYDROLOGICZNE
Charakterystyczne stany wody dla tego rejonu przyjęto na podstawie danych IMGW za okres 1951
- 2000 dla wodowskazu Słubice zlokalizowanego w km 584,1 rz. Odry.
Wyjściowe dane dla tego wodowskazu wynoszą:
„0” = 17,45 m Kr
SNW stan 130cm

rzędna 18,75 m Kr

SW stan 234 cm

rzędna 19,79 m Kr
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WWŻ I stan 430 cm

rzędna 21,75 m Kr

WWŻ II stan 475 cm

rzędna 22,20 m Kr

SO. stan 360 cm

rzędna 21,05 m Kr

SA. stan 620 cm

rzędna 23,65 m Kr

Spadek zwierciadła wody od km 542,4 do km 576,3 wynosi 0,278005 ‰ , a od kilometra 576,3 do
km 594,6 wynosi 0,275000‰ (zgodnie z „Uszczegółowieniem koncepcyjnego rozwiązania trasy regulacyjnej koryta SSQ na granicznym odcinku rzeki Odry km 542,4 – km 704,1” opracowanego przez Politechnikę
Warszawską Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Zakład Budownictwa Wodnego, Warszawa, lipiec 1993 rok).
4.3 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli regulacyjnych na km 542,4 – 548,3 ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada
dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostróg. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostrogi mają konstrukcję faszynowo-kamienną. Fundamentem ostróg są materace faszynowe, na
których został ułożony narzut kamienny. Nawierzchnię stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na
podbudowie z kamienia łamanego.
Podstawowe parametry ostróg przedstawiono w załączniku graficznym i szczegółowym opisie zawartym w dokumentacji poniżej.
5

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Kryterium oceny wydzielonego elementu obiektu oraz klasyfikacja technicznego stanu konstrukcji
przyjmuje się według danych przytoczonych w tablicy.
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Kryteria klasyfikacji stanu i zużycia elementu
Klasyfikacja technicznego
stanu zachowania
Lp.
elementu

1

2

3

4

5

dobry

zadowalający

średni

Niżej średniego
(lichy)

zły

%
zużycia
elementu

Kryterium oceny
elementu

0 - 15

Element jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości
wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom normowym. Wymagana jest konserwacja bieżąca.

16 - 30

Element utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach,
uzupełnieniach i konserwacji.

31 - 50

W elementach występują uszkodzenia i ubytki nie
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy
jest częściowy remont kapitalny.

51 - 70

W elementach występują ubytki z rozluźnieniem
poszczególnych elementów (np. prefabrykatów).
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają
ponadto obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny lub wymiana elementu.

71 - 100

W elementach występują duże uszkodzenia i ubytki,
które mogą zagrozić lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu lub całego
obiektu.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu przedmiotowych ostróg na km 542,4 – 548,3 oceniono stan
techniczny budowli w formie tabelarycznej poniżej:
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Ocena stanu technicznego budowli regulacyjnych na rzece Odrze km 542,4 - 548,3
Lp.

Nr
ostrogi

1

12/543

2

14/544

3

22/544

4

14/545

5

16/545

6

22/547

7

26/547

8

6/548

9

12/548

10

14/548

Opis uszkodzeń

Oznakowanie nawigacyjne/punkty podlegające ochronie

Uwagi

Wyrwy w głowicy i koronie, ubytki
w wybrukowaniu skarpy

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

Ubytki w wybrukowaniu skarpy,
uszkodzenie nawierzchni ostrogi

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

Ubytki w wybrukowaniu skarpy,
uszkodzenie nawierzchni ostrogi

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

Uszkodzenie nawierzchni skarpy

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

Wyrwa w głowicy, uszkodzenie
nawierzchni skarpy

brak

stan techniczny zły,
remont niezbędny

Wyrwa w głowicy, ubytki w wybrukowaniu skarpy, uszkodzenie
nawierzchni ostrogi
Wyrwa w głowicy, ubytki w wybrukowaniu skarpy, uszkodzenie
nawierzchni ostrogi
Wyrwa w głowicy, ubytki w wybrukowaniu skarpy, uszkodzenie
nawierzchni ostrogi

Wyrwa w głowicy, ubytki w wybrukowaniu skarpy, uszkodzenie
nawierzchni ostrogi
Wyrwa w głowicy, ubytki w wybrukowaniu skarpy, uszkodzenie
nawierzchni ostrogi

Ocenie stanu technicznego podlegały przedmiotowe ostrogi na brzegu prawym rzeki Odry
km 542,4 – 548,3.
Stan techniczny przedmiotowych ostróg był zróżnicowany, jednakże został zakwalifikowany do remontu.
Ogólny stan zabudowy regulacyjnej dla rzeki Odry km 542,4-548,3 określa się jako średni do zadowalającego.
Zaleca się dalszy monitoring stanu technicznego ostróg w związku z pochodami lodu i powodziami,
które będą występować na Odrze na przedmiotowym odcinku.
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Remont ostróg powinien być wykonany w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną remontu.
Ważność oceny stanu technicznego określa się na 1 rok. Jeżeli po upływie terminu ważności niniejszej
oceny nie zostaną rozpoczęte prace budowlane, należy ocenę techniczną opracować ponownie celem
określenia powstałych uszkodzeń pod względem technicznym i kosztowym po pochodzie lodu i powodzi.
6

OSTROGA NR 12/543

6.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 12/543 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 12/543 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

51,05 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

31,58 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
6.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 2,0 x 3,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
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Lokalizacja ubytku: głowica.
2) Wyrwa w nawierzchni korony o wymiarach 2,5x2,5m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: korona.
3) Ubytki w bruku na skarpie na powierzchni 2,0x4,0m.
Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
6.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 12/543 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 50 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni w pasie o szerokości 1m wokół ubytku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

7

OSTROGA NR 14/544

7.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 14/544 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 6/546 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

39,50 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

31,25 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
7.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Ubytki w wybrukowaniu na skarpie o wymiarach 2,0x5,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
2) Wyrwa

w

nawierzchni

głowicy

o

wymiarach

i podbudowy z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
3) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 25 m2.
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1,5x1,5m.

Brak

bruku

kamiennego

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
7.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 14/544 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 50 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi oraz w pasie
o szerokości 1m wokół ubytku bruku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

8

OSTROGA NR 22/544

8.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 22/544 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 22/544 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

44,90 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

31,18 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
8.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Ubytki w wybrukowaniu na skarpie o wymiarach 2,0x7,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
2) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 3,0x3,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
3) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 30 m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
8.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 22/544 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 60 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

9

OSTROGA NR 14/545

9.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 14/545 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 14/545 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

33,90 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

31,01 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
9.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Ubytki w wybrukowaniu na skarpie o wymiarach 2,0x7,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
2) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 1,0x2,0m. Brak bruku kamiennego.
Lokalizacja ubytku: głowica.
3) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 20 m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku z
tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
9.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 14/545 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 60 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

10 OSTROGA NR 16/545

10.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 16/545 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 16/545 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

37,20 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

31,03 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
10.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Ubytki w wybrukowaniu na skarpie o wymiarach 2,0x4,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
2) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 15m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
10.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 16/545 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 60 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi oraz w pasie
o szerokości 1m wokół ubytku bruku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

11 OSTROGA NR 22/547

11.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 22/547 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 22/547 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

70,35 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

30,40 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
11.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Uszkodzenie nawierzchni głowicy o wymiarach 3,0x5,0m Brak bruku kamiennego.
Lokalizacja ubytku: głowica.
2) Ubytki bruku w nawierzchni na skarpie na powierzchni 25m2.
Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 6 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
11.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 22/547 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 10 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi oraz w pasie
o szerokości 1m wokół ubytku bruku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

12 OSTROGA NR 26/547

12.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 26/547 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 26/547 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

125,25 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

30,36 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
12.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Uszkodzenie nawierzchni na skarpie o wymiarach 2,0x3,0m. Brak bruku kamiennego.
2) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 1,5x1,5m. Brak bruku kamiennego i podbudowy z
tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
3) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 15 m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku z
tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
12.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 26/547 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 60 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi oraz w pasie
o szerokości 1m wokół ubytku bruku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

13 OSTROGA NR 6/548

13.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 6/548 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 6/548 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

55,60 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

30,28 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
13.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Uszkodzenie nawierzchni na skarpie o wymiarach 3,0x5,0m. Brak bruku kamiennego.
2) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 2,0x2,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
3) Uszkodzenie bruku na powierzchni około 15 m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku z
tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
13.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 6/548 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 60 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie wyrw i ubytków brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi oraz w pasie
o szerokości 1m wokół ubytku bruku.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

14 OSTROGA NR 12/548

14.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 12/548 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 12/548 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

65,35 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

30,27 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
14.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Uszkodzenie nawierzchni na skarpie o wymiarach 2,0x4,0m. Brak bruku kamiennego.
2) Uszkodzenie nawierzchni na skarpie o wymiarach 2,0x3,0m. Brak bruku kamiennego.
Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
14.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 12/548 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 40 – 60 mm - warstwa
o grubości do 10 cm,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie nawierzchni brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni w pasie o szerokości 1m wokół uszkodzenia.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

15 OSTROGA NR 14/548

15.1 OPIS BUDOWLI
Wiek budowli ocenia się na około 100 lat. RZGW Szczecin nie posiada dokumentacji archiwalnej dotyczącej szczegółowej konstrukcji ostrogi. Odpowiednie służby w latach minionych w trakcie administrowania
danym odcinkiem rzeki wykonały inwentaryzację budowli.
Opis konstrukcji został wykonany na podstawie materiałów udostępnionych przez RZGW Szczecin oraz na
podstawie dostępnej literatury fachowej.
Ostroga 14/548 ma konstrukcję faszynadowo - kamienną. Fundamentem ostrogi są materace faszynowe,
na których została ułożona faszynada. Nawierzchnię ostrogi stanowi bruk kamienny o grubości 18cm ułożony na podbudowie z kamienia łamanego.
Na ostrodze nr 14/548 nie występują znaki nawigacyjne i punkty podlegające ochronie.
Parametry ostrogi:
Długość ostrogi

65,35 m

Szerokość korony

2,0 m

Nachylenie skarpy od strony wody górnej

1:2

Nachylenie skarpy od strony wody dolnej

1:3

Nachylenie głowicy

1:10

Rzędna głowicy

30,00 m Kr

Lokalizacja pokazana na rys. nr 1,2.
15.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono uszkodzenia ostrogi opisane poniżej:
1) Wyrwa w nawierzchni głowicy o wymiarach 2,0x2,0m. Brak bruku kamiennego i podbudowy
z tłucznia.
Lokalizacja ubytku: głowica.
2) Uszkodzenie nawierzchni na skarpie na powierzchni około 20 m2.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

Opisane uszkodzenia wymagają niezwłocznej naprawy. Nie podjęcie działań mających na celu
odtworzenie konstrukcji ostrogi może spowodować dalszą degradację i trwałe uszkodzenie, w związku
z tym ostroga nie będzie spełniać swojej funkcji regulacyjnej.
Stan techniczny ostrogi i uszkodzenia opisane w punkcie 5 kwalifikują budowlę do przeprowadzenia prac
remontowych.
15.3 OPIS REMONTU
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać i uzgodnić z Zamawiającym
„Projekt oznakowania nawigacyjnego” dla rejonu robót.
W ramach robót remontowych na ostrodze nr 14/548 należy wykonać oznakowanie nawigacyjne
szlaku żeglownego zgodnie z uzgodnionym „Projektem oznakowania nawigacyjnego dla rejonu robót”.
Wszystkie prace przy remoncie ostrogi należy przeprowadzić „z wody”. Materiał na budowlę należy
dostarczyć drogą wodną.
Prace polegają na:
oczyszczeniu terenu ostrogi z porastającej roślinności,
wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – warstwa o grubości 5cm,
wybrukowanie nawierzchni brukiem kamiennym granitowym o grubości 18cm,
przebrukowanie uszkodzonej nawierzchni na koronie i głowicy ostrogi.
UWAGA:
Prace brukarskie należy wykonać ręcznie.
W ramach prac należy nawierzchnię dostosować do istniejących parametrów ostrogi.
Po wykonaniu prac teren ostrogi należy uprzątnąć.
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REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Dokumentacja techniczna robót utrzymaniowych: rzeka Odra km 542,4 – 548,3
dla 10 ostróg : 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6, 548/12, 548/14.

16 UWAGI KOŃCOWE
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami bhp, szczególnie dotyczące pracy „z wody”, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z daną dokumentacją techniczną .

Opracowała:
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I. OSTROGA 12/543

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 12/543

km 542,6; działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 1. Wyrwa w głowicy 2,0x3,0m.

Zdjęcie nr 2. Wyrwa w koronie o wym. 2,5x2,5m.

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 12/543

km 542,6; działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 3. Ubytki w wybrukowaniu na skarpie o wym. 2,0x4,0m.

II. OSTROGA 14
14/544
/544

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 14/544

km 543,6, działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 1. Ubytki w narzucie skarpy o wym. 2,0x5,0m.

Zdjęcie nr 2. Ubytki w narzucie skarpy o wym. 2,0x5,0m.

III.OSTROGA 22/54
22/544
/544

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 22/544

km 543,9, działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 1. Ubytki w narzucie skarpy o wym. 2,0x7,0m.

Zdjęcie nr 2. Wyrwa w głowicy wym. 3,0x3,0m.

IV. OSTROGA 14/54
14/545
/545

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 14/545

km 544,5, działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 1. Ubytki w narzucie skarpy o wym. 2,0x7,0m.

Zdjęcie nr 2. Wyrwa w koronie o wym. 1,0x2,0m.

V. OSTROGA 16/54
16/545
/545

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
Rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 16/545

km 544,6, działka nr 198/2, 198/5, 198/7, obręb 4 - Krzesin
ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie nawierzchni skarpy 2,0x4,0m.

Zdjęcie nr 2. Uszkodzenie nawierzchni skarpy 2,0x4,0m.

VI. OSTROGA 22/54
22/547
/547

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 22/547

km 546,8, działka nr 523/5, obręb 8 - Rąpice

Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie nawierzchni skarpy o pow. 25m2.

Zdjęcie nr 2. Uszkodzenie nawierzchni głowicy o pow. 3,0x5,0 m.

VII. OSTROGA 26/54
26/547
/547

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 26/547

km 547,0, działka nr 523/5, obręb 8 - Rąpice

Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie nawierzchni skarpy o wym. 2,0x3,0m.

Zdjęcie nr 2. Wyrwa w głowicy o wym. 1,5x1,5m.

VIII.

OSTROGA 6/548

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 6/548

km 547,2, działka nr 523/5, obręb 8 - Rąpice

Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie nawierzchni skarpy o wym. 3,0x5,0m.

Zdjęcie nr 2. Wyrwa w głowicy o wym. 2,0x2,0m.

IX. OSTROGA 12/548

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 12/548

km 547,4, działka nr 523/5, obręb 8 - Rąpice

Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie nawierzchni skarpy o wym. 2,0x4,0m.

Zdjęcie nr 2. Uszkodzenie nawierzchni skarpy na pow. 2,0x3,0m.

X. OSTROGA 14/548

REMONT ZABUDOWY REGULACYJNEJ NA RZECE ODRZE
ZNISZCZONEJ PRZEZ POCHODY LODU I POWÓDŹ
rz. Odra km 542,4-548,3
Ostroga 14/548

km 547,5, działka nr 523/5, obręb 8 - Rąpice

Zdjęcie nr 1. Wyrwa w głowicy o wym. 2,0x2,0m.

Zdjęcie nr 2. Uszkodzenie nawierzchni skarpy na pow. 20,0m2.

