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GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA 
BIPROMEL Sp. zm'o. 
ul. Instalatorów  
02-237 Warszawa 

Dotyczy: opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pn.: " Bucowa ob/mrni/mv 

Góra 

Podkarpacki 	 i Urządzeń  Wodnych w Rzeszowie w 
do Pnhatwa pisma z dnia 08.11.2011r. znak: P-2/521'888-6/11, orQeni jeposiedzeniedrugi j 
RedyTeohnioznej.dntynz4ceprzedrniubowegozædonia. 

W trakcie posiedzenia zostaną  pczedatawiono vvorianhnvve rozmi ązmnia projektowe, 
doh/ozqcs budowy zbiornika ,GOnm Ropczycka" na rzece Budzisz, zaproponowane podczas 
odbytagnapotkanio xv dniu25.1O.2O11r. 

Posiedzenie odbędzie ai# m/ dniu 17,11 '2011r., o nmdo'  11:00 `  w siedzibie tut Zarzodu 

%-c 	̀b r  

1 xAdresat 	 d - . lo\m~~~x 

39'120S ędzszóYv Malopolski,u|.Rvneh1 	 Al(~ ~u~u fx 	do 
1xShamshwoRopczyÓm—Sadz|szowoNo 

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, 
1XRZGÅ/Krak6vv—Zerzadz1ewniVViS}okiiVWu}oko 

z siedzibq w Rzeszowie, 
u|. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeozóvv. 

1xPZ&1iUVVvvRzmazuvYie' |nspektO[atD ębioko-Ropczyuhi 
u|.Rzeszuwsk@70.3S-2OOO@bioa. 

1xPo|akiZwiązakWędkamkiOkngg w Rzemzowim. 
ul. Aka jowa3O.35-113Rzeozów. 

1 x,P,an JózefVVgtroba.u| VVosnha7.3O'12OS ędziaróvvK8atopo|nki 
Oz|al |M a/a 
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Otczym/uja z pnn§ba nwziecio udzia łu w spotkaniu:  



Rzeozów17]1.2011 r. 

PROTOKOL 

z Rady Technicznej, która odby ła si ę  w PZK8iUVV w Rzeszowie 17.11.2011 r, w sprawie 
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego 
poa/acającogu roten 'ypowocz/om/4 ,Góra Ropczyuka"na rzece Budzisz, na terenie 
/n. Sędzhszdw/ &Yalopo/aki (36ra Ropczycka, Zagorzyce, gxn. Sydz/szów ÅYalopo/ak/ 

woj.poAWarpack/o''wnazzuzyokan/ennUoo i o pozw/o/en/unonyu0za je inwestycji. 

Obecni: 
Wg zalaczonej listy obecno ści.  

1. Posiedzenie Rady Techniczne rozpoczql Pan Stefan Przywam- KierownikDzialu 
Przygotowania i Realizacji |nvveoh/cji Melioracyjnych, pn przywitaniu wszystkich 
zebranych go śd, przedshswU hamuhkę  organizowanej Rady Technicznej oraz ornówil  
zakres, któryzonbHzjeoonyJednoshce Projektowej. 
Z|econn: 
° Prace gande jnn-pomianowe `  dokumentacja geotechniczna, dokumentacja 

hydro|ogioznavvterminiedo 16.12.2011r. 
* Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno budnw|ony, operat 

wodnopnavvny, inwentaryzacja drzew i krzewówvvtenniniedo 15.12.2011r.  

• 

Projekt podzialu nioruchomo ści. projekt wykonawczy, przedmiar /obót, kosztorys 
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w terminie 

do 31.03.2012r.  

▪  

Uzyskanie prawomoonynh decyzji pozwolenia vvodnnpravvnogo, warunkach 
prowadzenia robót. decyzji o pozwoleniu na rso|\z$ j ę  inwestycji w terminie 
do 30.11.2012r. 

Ponadto Pan Stefan Przywara psypomnis8o podi ę tych ustaleniach na odbytym w dniu 
25 `10.2011r. posiadzeniu, w wyniku którego Rada Techniczna zohowi4zata Jadnoatkq 
Projektowq o dokonanie azozególovv ' analizy rozmiqzah technicznych. Rada 
Techn\oznazobowiqzato Pr jektantadorozpmtncænia III wariantów: 
- Wariant I - wariant opracowany przez firrn ę B|PROK8EL 
- Wariant II - 	propozyclalP8m VVqtnzby - zbiornik xuchy-z-zupono nzotowo 

przesunię tq r6wno\eg|ododrogiA4. znno±|ivvo ścio rekreacji,  
Wariant III - wariant budowy zbiornika mokrego z zaporq czolovvq zlokalizowanq 
rÓvvno|eO\e przy drodze A 4. 

ZwyszcZegh(DieDie/n min. rVzwigzah (eohniczOych, pOjeUlno8oi retencyjnej, powierzchni 
zalewu, powierzchni projektowanego obszaru chronionego (zabudowy mieszkaniowej, 

Pan Stefan Przywara nadnnienH jednoczeónie. Ze Regionalna Dyrekcja Ochrony 
S[odovviSha w Rzeszowie prowadzi pOsóępovvanio administracyjne w sprawie wydania 
decyzjio ś rOdowiSkovm/nhuvVa[VDk0waniaoh. 
Tut. Zarzmd posiada wykonany przez firm ,8R(]DOVViOKD" Bielsko - Biala Raport 
o oddzialywaniu przedai ęwzigcia Da ś /VdnVviSho. Raport zostot wykonany w oparciu 
o op[aouwanq w 2008r. przez fir[n ę  mk PERFEKT z/n w Kia|vmoh „KoncepcjQ 

 

pougneonowm - pereobze//na ochrony przed powodz/V zlewni rzeki Wielopolka wraz 
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z doplywami na /enon/e ynin: Wielopole Skc/ynnkie\ .  Ropczyce, 3Qdziszów Mips; 
Iwierzyce, Oxh6w( Debico woj. podkatpackie", która przewidywuta budowe zbiornika 
rehancyjnego z zaporq ozohzw4 i bocznq o po]emności retencyjnej 1 640 tys. m3, 
powierzchni zalewu 55 ha. 

~. Nanbępnie olou zabnd Pan inZ. Michaf Ma/szalek pczedutnwicie| firmy BIPROMEL z/s 
w Warszawie, kbiryz8odnie z unha|eniami poprzedniej RodyTeuhnicznejdokona ł ana|izy 
n7owiqzahtenhnicznyohwskazanyoh(rzechwmdanbiw. 

Na podstawie ona|izyprzeptywuvvyhonanyzoo1a| model hyd[au|iczny koryta rzeki wraz 
z dop|ywaminaodoinku|oko|iza ji budowy zbiornika. 
Pcz j ęLo ||| k|. budowli zgodnie z Rozporzqdzaniem Ministra Srndowiske w sprawie 
wa/unkóvx tenhnicznych, jakim powinny odpowiadeć  budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. 

Przep|yw miarodajny wynosi 57/4 m3/s 

Poep>yw kunt/o|ny wynosi 64,3 m3/s 

WARIANT 1  ZBIORNIK RETENCYJNY - WARIANT OPRACOWANY PRZEZF|RK8 Ę  
BIPROMEL 

Pnoponowanyvvehandprzodotawviahudowxe zbiornika reten  jnegp tj.: 
— powierzchnia zalewu przy normalnym poziomie piętrzonia 218.00 m n p m vvynooit 

będziæok.32ha, 
— powierzchnia zalewu przy 0okayma|nym poziomie pietrzonia 220.00 m n p m 

wynooić będzio88ha, 

zapora czolowa a d|ugnSo| 450 m, dvvudzio|na, zdnannZo|n. aznnmkoóć  korony 10 m, 
nachylenie skarp 1:4, rz ędna korony zapory 221,00 m n p m, ś rednia wyookość  
zapory 7,00 m, 

kubaturarnbótziemnyoh35O(yo.mu 

upuaty donne 3x18O cm, d|uOoóci8Um. 

przo|ewstokowv5O/@0m.dlugoóci20Um. 
— przeptawka d|a ryb o d|u8oóci 500 m. 

— obię [ość przynnaknyme|nym pozinm|e pię tczenia 2.10 min m3, 

— obietoó6 przy Dorrno|nym puziomie piqirzenim 1 ' 06 min m3, 
	— GtaH@rezenwa powodztowa 0,75 ndnm3 

— ooUkovvit8rezerwxa powodziowa 1.46m|nm3  

- przebudowa drogi gruntowej. 

Dodatknwowczaozyzb|ornikawyhonaDebędqnænypydo Max PP22O,00rnnpnn oraz 

wykopy. Ponadto wyshgp 'o kOniaczno śó przebudowy |inii energetycznych WN 110 kV i 

SN15 kV. 

WARIANT 2 - ZBIORNIK SUCHY — PROPOZYCJA PANA WATROBY 

Pan ink. Michsk Mar8za łek oodkre ś li ł, ke technicznie w apomób bezooś redDi nie ma 

mndkwntci prz joć zupnoponowanvch nozmi4zah P. Wqtroby, Zapora czolowa Die moke 

być  zaprojektowana równo|e |B do drogi A4. Propozycja VVutrobvzoohala ,uraa|niono~ 

przez „BIPROMEL". 
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Proponowany wariant przedstawia  budnwe zbiornika nuoheqo oraz zbiornika  
rekrearynequzooi|aneqowodanoiqruobow8miti.:  

powierzchnia zæ|evvu przy mokuyma|nym poziomie pi ę tczenia 220,00 m n p m 
vvynoai ć będzie8Qha, 

zapora ozokowaodiugo śui 580 m, dwudzielna, szerokos6korony 10 m, nachylenie 
skarp 1:4, rzędna korony zapory 221.08 m n p m. Sradnia wyookość  zapory 8.00 m, 

kubatunarobótdemnyoh302b/s.m 3  . 
- upuotdanny1.5x1.5no'c8ugo ści9Om. 

- prze|ewstokowy5O/3Om.diugo ści250rn. 

wyb6j  
- obię toś ó przy makayma|nym pozionnie pi ę tccenio 3,24 min m3, 

- cs8kmwitarezenoapowodziovvo3.24no|nmx` 

powierzchnia zbiornika rekreacyjnego 11 ha, órgi ębokmAt 3.0 m. 

- mnich zrzutowy zbiornika rekreac jnegnór1.Um.d}uUn śc|20m. 

przefo±eniokurytopotokungd{ugoóuiO.47km 
- przebudowa drogi gruntowej. 

DodatkovvowczeozyzbiornikmwykVnannbpdqnaoypydo Max PP22O.0Omnpm oraz 

wykopy pod zbiornik rekreacyjny. Ponadto vvyat9puje konienznobt przebudowy |inii 
one/gatycznyohVVN11U kV, 8N15kV. 

Koortxvykmnonia: 63 ` 84 min z ł  -64 min z| 

WARIANT 3- ZBIORNIK MOKRY Z ZAPORA CZOLOVVA ZLOKALIZOWANA PR ZY 
DRODZE A 4. 

ProVmlowanywahantprzedsbawiabudovvezbimnnikare&anuyneduó.:  
- powierzchnia zalewu przy normalnym poziomie pi ędrzenia 218 ' 00 m n p m wynooi ć  

będzieok.47ha, 

powierzchnia zalewu przy makmynna|nyrn poziomie piqirzenia 220.08 nn n pm 
vvynoxitbędziaGQha, 

zapora czo{owu o d>ugotoi500 m, dvvudzie|na.zdrænaiem. ezerokobókorony10 m, 

nachylenie skarp 1:4, rz ędne korony zapory 221.00 m n p m, ś rednia vvymoku ść  
zapory 8,00 m, 

kub81unu1nbótziernnynh41Oiynt-[Da 

upuoh/denne3X10O cm, dluQnśc\8Dnn` 

prza{ewutokowy5U/3Om.d|ugOód250m, 

prcep}ovvka dia ryb o diugoóoi 630 in, 
- 	 wybój 	jbUdnvv|iz[zutowyoh. 

- obię toóó przy maksymalnym poziomie pię trzeni@ 3,240 m|n M3, 

- 0biętnóó przy normalnym poziomie piQtrzonia 1,88 nn{n m3, 

- eto}anezenwop8wodziowG1.3óm|nnnu 

- calkowita rezerwa powodziowa 2,51 m\nm» 

- przebudowa drogi gruntowej. 
 

OndatkovvovvozaszyzbiVrnik8wykonaDebedqO8uypydo Max P p 22O.000Op0 oraz 

wykopy. PnnaÓt0wyStep je k0Diecznoóó przebudowy |inii energetycznych WN 110 KV ,  
SN15 kV. 

Koszt wykonania: 71,47 min zt~71 ` 6 min z 
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3. Naatępnio Pan ink. K4ioha| Marszatek przodotawU wypracowany 	 wariant 4 

budowyd~ornika,Gó:aRoporycka^ 
-~ 	 ___~ ~__- _____ 

pnoponowuny  wariant przedstawia budow ę  zbiornikanurhem oraz zbiornika ze stab 
natenc . ~  zoni|ano~owodami unhomymi U~   

- powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie pi ę trzenia 218 ` 50 m n pm 

wynoaić będzie54ha,  

- zapora czuhowa o dtugu śui 460 m, dwudzje|nu, szerokość  korony 10 m, nachylenie 

zapory 218.50n1npm.óredniawysokob ć zapóry6.50m. 

- kuba|unarob0tziemnyohok.2O7hys.m3 

- upust denny ś w. 1,2 0, Ó(ugo śd 80 m, 

- prze|ewstoknwy5O/3Om.d<ugnóoi250m. 

azLuocnywybponi±budhw|izrzutowych, 

- vvysokość  pigtrzenia 7,5 m 

- obięto śóprcy maksymalnym poziomie pi ę tczenia ok. 2,29 m|n m3, 

- celkovvitarezenwapovvoÓziovva2.2Sm|nm» 

- powierzchnia zbiornika ze otatq rotoncjqod 6,0 do 10 ha, órg|ehokn ść 3.O m 

- mnich zrzutowy biorniko rekreacyjnego ś r 1,0m, d}ugo śoi 20 m 

- przeloieói8korytopotokunod|ugo ści0.47km  
Dodatkowo w czaszy zbiornik wykonane b ęd ą  nasyp vvzdlu± pnze{Vnego koryta 

potoki oraz wykopy pod zbiornik rekreacyjny. Ponadto wynt ępuje koniaczno ś ó 

przebudowy|iniinnerOetycznynhVVN11O kV, SN15kV. 

Koszt wykonania: 41,11 n'|n zl --41 min zl 

Taka pojemno ść  przeciwpowodziowa zbiornika będzie wystarczająca do redukcji fali 

powodziowej. 

4. Pan inż . Mich/d K4arnzateh oodkre ś l8. ±e we wszystkich wariantach występuje 

knn\coznnś t przebudowy |inii energetycznych. W tym kierunku zostaly pmdj ęba]u± kroki 

i w przygotowaniu jest projekt pczebudowy. Jadnuoze śnie nale±y urgodn( ć zzarzedcq 

drogi |oka|iza' ę  zapory nzo|o j Z braku podiqbj de j\ o wyborze wariantu takiego 

uzgodnienia nie dokonano. 

5. Pan inż . Tadeusz Koziol 	 |PZM 

zwnicil oię  z zapytaniem do Projektanta nzy w przypadku budowy zbiornika mokrego 

NPP będzievvpk/wa|nomioszkaóoóvvmi jucmmo ściZayoccyc-vvpoatanibsw. cofki? 

H. Pan )nż . y@ichek K8amzatek - NPP D\e bedzie wptywat, ,Konoe  ja programowo - 

przestrzenna ochrony przed powodzi ą  Zlewni rzeki Wielopolka wraz z doplywami na  

terenie gmin: Wielopole Skrcvhnkie, Ropczyne, S ęddszóvY Mhp, Iwierzyce, Ostrów, 

Dębioo, woj. podkarpackie" przewiduje jako dodatkowe zabezpieczenie budowavvaków 

przeciwpowodziowych wzd łuż  koryta rzeki Budzisz w M. Zagorzyce (na odcinku 

T. Pan Kazimierz Kietb-Burmistrz Miasta S ędziszów Ma łopo|ski,zwr6cila' z pytaniem, 

czy przy max poziomie pi ę trzenia istn 
	

zagm±eniedlamieozke
` 
	mieszkajacych  
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8. Pan int. K4icha| K4oruza|ek w  odpowiedzi wyja śnit, ±n nie ma za8rnzenia d|u zabVdowyw 
rejonie mostu na^dnndze kr jowoA4. Rozmi

'
ry i konstrukcja zaporyzapevvniq pelne 

bezpieozohatwokonstrukcji. a projektowane u/zqdzeniaspuotowezapewnkabezpieuznc 

9. Pan Stanislaw Stachura - Dyrektor Podkarpackiego Zuo ądu Melioracji i Urzadzah 
Wodnych rwróoil sic do Projektanta z pytaniem, jaki jest czas zatrzymania fall 
powodziowej przy pojemnosci zbiornika 2.20 nn|nrn^ 

10. Pan \ nt. K8ichcd KAarnzalek psc*dntawil hydrogram dla opadu o rozkbdzie zmiennym 
i opadzie ntalym przy zatoeniu opadu o prawdopodobie ństwie wystąpienia p = 196 (raz 
na s to lat) rownym 113mm obliczonym za pomocą  metody RMO (regionalizacji 
maksymalnych opadów). Omawiany hydvngnam pokazuje przebieg fali wezbrani owej 
w profilu programowanego zbiornika. Csdkoxvha obię tobt fali powodziowej wywo łanej 
opadem 113mm trwaj ącym 3 godz. wynosi 3.2 mln nn

» 
 Czas transformacji fall wynosi 

ok. 5 godz. (przep ływ maksymalny). Wyrównanie przeplywu następuje po ok. 48 
godzinach (2 doby). 

11. Naxtępnieg|oszubn8PeoRyazanjLęgiewioz-PmzeofirmvH|SPANO'SU|ZAPn|nka 
Sp. z o. o., który pndkna ś |i[ że d{a firmy n j ±ni jsz4 rzooz ą  jest czas realizacji 
inwestycji, a w przypadku rozpatrywanych w8hantów b ędzio on róinU sic cyk|en) 
wykonania. 

12. Pori Malgorzata Wajda - Z'ca Dyrektora dn. |nwestyui, podkre ś |Ua '  bs PZMiUW 
posiada doówiadozenicvvzakrenie budowy suchych zbionnikóvv przeciwpowodziowych, 
jak i zbiorników retencyjnych (mokrych). Przygotowanie do realizacji w przypadku 
zbiornika mokrego będzje wymagalo d|użazAgo ozaou, ze wzg| ędu na zapowiedzi 
odwolania i sprzeciwu Polskiego Zwiqzhu VY ędkarskiogn. W przypadku budowy 
zbiornika suchego  Po|nkiZwiqzokVVędkarokivvRzeszovviotakiohzastrzmzohzwyk|enie 
wnosil. Równie±vv studium wykona|nośd na|mZy przadutuvvioanaUzq kosztów wszystkich 

h h n~ów i d i~ bó h ~ przede zaproponowanych wa a uzana n wy rwm an~u. N~~u)q~s i~~p wszystkim 
ooiągnięuiem jak najlepszych a(mktów rzoozowynh '  przy najkorzystniejszych 
(n jmni 'szyoh) nakjadoch finansowych - \e warunki w n jvv{ę kszym stopniu spelnia 
wariant nr 4. 

1 . Pan Kazimierz Kie łb podkreslit, Ze  punktuwidzenka  gminy,  
bylEy-War-Ta-rit- 3, ze względu na dutą  pojEr—nnoś6 retencyjn ą  zbioriiiki.156-aRrową  zaletą  
jest modkwnót rekreacji. VVatnqno( ę  ndoryvvatakle reten jawody. któna jest potrzebna, 
Z uwagi na szybki rozwój miasta w strefie uslugowej wzdu ż  drogi A 4. Miasto posiada 
Plan Zagospodarowania Przeotczannego, w którym przewidziane nqhnreny Ualugowo- 
zaNadowe. 

14. Pan Ryszard teoievviczoodkro ś lU że najważniejszy j 
 

st czas realizacji zbiorn|hG. ednek 
koszty i uzyskan e  efekty są  decyduj ące. Z uwagi na niski kooz1zbiornika ``  

15. Pan Al ine przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ropczycach, zmrócKa 
uwagq . ±e'dha @ternshwa, nio jest wn źOe czy bedze to zbiornik suchy czy mokry, 
n ' ini jazq kvyeoti ą  jest ochrona przeciwpowodziowa. Z uwagi na to, że Starostwo 
bvlo informowano tylko o budowie zb(onnika mokrego, podi ęoio decyzji o wyborze 
vYariantu mote bytdokonanedopie/npozapoznuniUa|ozmater\o łami. 
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16. Pan Stanislaw Stachura — nadmienit, zn zostat zatwierdzony przez Rad ę  NUnistróm 
Prognan000hronyprredpowodzjgwdooeozugOrnejVVish^iwystosmwanojuZ pierwsze 
zapotrzabowania no Srodki. Z uwagi na koszty i czas realizacji opowiada ei ę  za 
wa/iantem 4. 

17. Pani Matgorzata Wajdaremniez,toi na stanowisku wyboru wariantu 4. 

18. Pan Wladyslaw Sznzenh - 2-ca Dyrektora ds. Eksploatacji opowiada ui ę zammhaDtenu4. 

19. Pan KazimierzKie!b podkn: ś |i[ że stoi na stanowisku wyboru wariantu 3. 

20. Pan inz. Micha ł y~arozahek nadmienit, że istnieje moż liwość  zwiększenia zbiornika 

 rekreacyjnego z 6 ha do ok. 9 ha poprzez zmniejszenie jego gl ębokoSci lub zwi ększenie  

zakresu vnbó{ ziemnych n a ndNod. GzczegO ły mo±no będzie okre ś lić  po wykonaniu 

21. W wyniku gtosowania uczestnicy rady technicznej wyhrafl wariant 4. 

22. Na tyrn Radę  Techniczna zakonczono. 

Protokóbvve|i ~ 

 Agnieszka Duszkiewicz 

K8ichat W1arozalek 	s~.`r 
.~\v+40~2 ~' 

"ciai. t..`,,~,xxw, 

^^ iv... .:maC'nu 
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