
 

Kraków, 2021-05-14 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie 

ul. Józefa Piłsudskiego 22 

31-109 Kraków 

 

Dotyczy:  wniosku o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, nr sprawy KR.RPP.423.90.2020.PT z dnia 29.05.2020 r.  

 

W nawiązaniu do korespondencji mailowej z dnia 05.05.2021 oraz późniejszej 

przedkładamy skorygowane materiały zgodnie z otrzymanymi uwagami. Korekta materiałów 

dotyczy następujących punktów: 

1. Usunięto z projektu dodatkowe w stosunku do poprzednich wersji obiekty: 

barierki wałowych zlokalizowane od strony międzywala-wody oraz w poprzek 

istniejącego wału. 

2. Poprawiono raport z obliczeń szczelności i stabilności wału zgodnie z 

wytycznymi. W tekście zamieszczono wyjaśnienia autora dotyczące szczegółów 

obliczeń i załączonych diagramów rysunkowych. 

3. Doprecyzowano zapisy dotyczące projektowanego muru oporowego w zakresie 

jego lokalizacji, tj. na podstawie badań terenowych stwierdzono brak przesłony 

na przedmiotowym odcinku i dla takich warunków przygotowano projekt 

przedmiotowego muru oporowego wchodzący w skład przedłożonych 

materiałów. 

4. Doszczegółowiono zapisy dotyczące projektowanych pochylni w opisie 

planowanej technologii robót. Prace będą polegały na wykonaniu nasypu na 

długości skarp wału, na którym zlokalizowane zostanie utwardzenie terenu. 

5. Skorygowano plansze OW 1.2 i OW 1.3 załączając aktualne mapy. 

6. Skorygowano kilometraż drewnianego słupa przewidzianego do usunięcia. 

7. Skorygowano przekrój projektowanego utwardzenia terenu z trapezowego na 

prostokątny i właściwe rozwiązanie przedstawiono na rys. OW 2.1 – Przekroje 

konstrukcyjne 

W załączniku przedkładamy korektę wszystkich materiałów na które wpływ miały 

powyższe zmiany, tj.: 

• Charakterystykę planowanych działań i ich wpływu na jakość wód wraz z 

podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót 



 

 
Załączniki: 
1. Charakterystyka planowanych działań wraz z danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót 
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót 
3. Rzuty i przekroje 
4. Przekroje podłużne 
5. Raport z obliczeń szczelności i stabilności wału 
6. Badania i opinia hydrogeologiczna  
 
Otrzymują: 
- 1x  Adresat 
- 1x  a/a 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionym schematem planowanych 

obiektów i robót – arkusze OW 1.1 – 1.10, 

• Przekroje konstrukcyjne – arkusz OW 2.1, 

• Przekroje podłużne – arkusze OW 3.3 – 3.4, 

• Przekroje poprzeczne – arkusze OW 6.3-6.4, 

• Raport z obliczeń szczelności i stabilności wału – część dotycząca wyjaśnień 

autora w sprawie szczegółów obliczeń i załączonych diagramów rysunkowych, 

• Badania i opinia hydrogeologiczna w części dotyczącej charakterystyki 

planowanych działań i ich wpływu na jakość wód wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót  

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bartoszem Ptak, tel. 692-229-996  

 

 

Z poważaniem 

mgr inż. Bartosz Ptak 


