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1. WSTĘP 
 
 Raport dotyczy realizacji prac wykonanych w okresie styczeń – grudzień 
2014 r., w ramach umowy BAP 216/38/2013 z dnia 07.05.2013 r. na „Wykonanie 
ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych będących 
własnością Skarbu Państwa i administrowanych przez Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej – jednostki podległe Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej”. Umowa została zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska – 
reprezentowanym przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. Umową objęto obiekty piętrzące 
tworzące zbiorniki wodne różnych klas będące w administracji Regionalnych 
Zarządów Gospodarki Wodnej w  Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i we Wrocławiu. Rodzaje i zakresy prac kontrolnych dla poszczególnych 
obiektów zostały uzgodnione z zainteresowanymi RZGW. W raporcie nie podano 
statystycznych zestawień dotyczących rodzajów uszkodzeń oraz stanu technicznego 
i stanu bezpieczeństwa kontrolowanych obiektów. Informacje te zawarte będą 
w opracowaniu pt. „Raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę na 
dzień 31 grudnia 2014 r.”. 
 
 
2. ZAKRES PRAC 
 
 Zakres prac związany z wykonaniem ocen obejmował między innymi  
przeglądy obiektów, wykonanie pomiarów przez zespoły pracowników Ośrodka 
Technicznej Kontroli Zapór wraz z wykorzystaniem części pomiarów wykonanych 
przez innych wykonawców (głównie przez służby eksploatacyjne RZGW), zebranie 
wyników wszystkich rodzajów pomiarów, ich weryfikację, wizualizację i analizę, 
wykonanie opracowania zawierającego ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa 
obiektów, w tym poszczególnych elementów budowli piętrzących. Ocenie 
poddawano  w oparciu o przyjętą w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór metodykę 
następujące elementy budowli: 
▪ podłoże, 
▪ korpus, 
▪ urządzenia przeciwfiltracyjne i drenażowe, 
▪ urządzenia do przepuszczania wody, 
▪ skarpy i otoczenie, 
▪ aparaturę kontrolno-pomiarową. 
 Zagrożone elementy budowli hydrotechnicznych w większości ocen były 
dokumentowane przez zdjęcia fotograficzne. 
  
 
3. DZIAŁANIA WYKONANE W RAMACH UMOWY 
 
 Zrealizowane w ramach umowy prace obejmowały następujące działania: 
▪ wykonanie pomiarów i wyznaczenie przemieszczeń pionowych i poziomych 

budowli piętrzących; 
▪ weryfikację wyników pomiarów przemieszczeń wykonanych przez geodezyjne 

jednostki specjalistyczne (pomiary przemieszczeń bezwzględnych) i służby 
eksploatacyjne obiektów (pomiary przemieszczeń względnych); 
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▪ wykonanie pomiarów rozpoznawczych (sondażowych) zjawisk filtracji, stanów 
zagęszczeń nasypów gruntowych oraz parametrów fizykomechanicznych 
materiałów budujących korpusy zapór i ich podłoże; 

▪ uczestniczenie w komisyjnych przeglądach stanu technicznego budowli 
piętrzących; 

▪ opracowanie, analizę i interpretację wyników pomiarów i badań  prowadzonych 
na poszczególnych obiektach; 

▪ opracowanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących; 
▪ testowanie i weryfikację aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym systemów 

ASTKZ. 
 

Dla potrzeb ocen stanu technicznego wykonano jako odrębne zadania badania 
specjalistyczne związane z bieżącą oceną stanu technicznego i bezpieczeństwa 
kontrolowanych obiektów, głównie geotechniczne, badania zjawisk filtracyjnych oraz 
inne o charakterze ocen długoterminowych, (badania agresywności wody na 
konstrukcję betonową, badania podwodne, badania zjawisk abrazji, badania 
batymetryczne oraz oceny stanu zamknięć upustowych i ich mechanizmów). 
 
4. OBIEKTY I BUDOWLE KONTROLOWANE W 2014 r. 
  
 Lokalizację obiektów, dla których zrealizowano prace objęte umową 
przedstawiono na rys. 1, a ich spis z podziałem na poszczególne RZGW i zakres 
zrealizowanych prac w tabeli nr  3. 
Zgodnie ze spisem zamieszczonym w wyżej wymienionej tabeli, bieżącej kontroli, 
badaniom, pomiarom i ocenie w roku 2014 poddanych zostało łącznie 116 obiektów 
piętrzących wodę obejmujących 230 budowli różnych klas. Roczne oceny stanu 
technicznego i bezpieczeństwa wykonane zostały na 65 obiektach. 
 
Klasa I 
Biała Góra, Gdańska Głowa, Wisła Czarne, Porąbka, Tresna, Świnna Poręba, 
Jeziorsko – zapora czołowa, Jeziorsko – Siedlątkowo, Jeziorsko – Teleszyna, 
Jeziorsko – Pęczniew, Gawrony, Pątnów, Poraj, wały p. powodziowe 
m.Częstochowa, Sulejów - zapora czołowa, Sulejów zapory boczne i pompownia, 
Bukówka, Dobromierz, Kozielno, Mietków, Nysa, Otmuchów, Słup, Turawa. 
  
Klasa II 
Kamienna Grodza, śluza Brdyujście, stopień wodny Bydgoszcz, Czersko Polskie,  
Przegalina Południowa, Przegalina Północna, Wrota Żuławskie, śluza Dzierżno, 
śluza Kłodnica, hydrowęzeł Koźle, Przeczyce, Łąka, Czaniec,  Dobczyce, Besko, 
Dąbie, Klimkówka, Kościuszko, Łączany, Przewóz, Kanał Łączany-Skawina, jaz 
Franciszkański, jaz Rypinkowski, jaz Bernardyński, Okole, Czyżkówko, Pakość 
zapora i hydrowęzeł, Pątnów, Morzysław - przepompownia, wały p. powodziowe 
Śrem, wały p.powodziowe na kanale Ślesińskim k/śluzy Morzysław, Włocławek – 
zapora czołowa, Włocławek - zapory boczne, Włocławek – pompownie,  brama p. 
powodziowa Płock, Brody Iłżeckie, Wióry, Żerań, Brzeg Dolny, Sosnówka, Topola, 
Międzygórze, Stronie Śląskie, Januszkowice, Krępa, Krapkowice, Kąty. 
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Klasa III i IV 
Michałowo, Szonowo, Rakowiec, śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice, śluza 
Rudzieniec, śluza Łabędy, Dzierżno Małe, Kuźnica Warężyńska, Kanał Gliwicki –
jazy*, Dwory, Rzeszów, Smolice, Glinno, Proboszczowice - pompownia, Pęczniew, 
koryto rzeki Pichny, elektrownia wodna Jeziorsko, śluzy Morzysław i Koszewo, Poraj 
(zapory boczne i pompownie), stopnie wodne kanału Bydgoskiego - Nakło Wschód, 
Nakło Zachód, Gromadno, Drawsko - jaz, Dębe – zapora czołowa, Dębe – zapory 
boczne, Dębe – pompownie, Rogów, Groszowice, Opole – jaz na Odrze, Opole – jaz 
na kanale ulgi, Młynówka, Wróblin, Dobrzeń, Zawada, Zwanowice, Lipki, Różanka, 
Opatowice, Janowice, Ratowice, Grabów – jaz, Oświecim – jaz. 
(*) Pod pojęciem jazy Kanału Gliwickiego występują: 
- jaz boczny, km 8+020 kanału bezpośrednio powyżej śluzy Nowa Wieś; 
- jaz boczny, km 15+240 kanału bezpośrednio powyżej śluzy Sławięcice; 
- jaz boczny, km 16+730 kanału pomiędzy śluzami Sławięcice i Rudzieniec; 
- jaz boczny na rz. Kłodnicy, km 27+900 w miejscowości Pławniowice; 
- jaz boczny na rz. Kłodnicy, km 43+100 w Łabędach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
5. ZASADY SPORZĄDZANIA OCEN 
 
 Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wykonywane były zgodnie 
z „Wytycznymi kontroli bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” opracowanymi 
przez Ośrodek TKZ w 2008 r., określającymi między innymi niezbędną zawartość 
operatów z geodezyjnych pomiarów kontrolnych oraz zawartość samych ocen. 
Zgodnie z opracowanymi wytycznymi  oceny zawierają między innymi określone, 
szczegółowe informacje dotyczące kontrolowanego obiektu, wykaz materiałów 
w oparciu o które wykonywana jest ocena, wyniki pomiarów i obserwacji wraz 
z odpowiednimi zestawieniami tabelarycznymi i ilustrującymi je wykresami, analizę 
inżynierską stanu technicznego poszczególnych budowli wchodzących w skład 
obiektu oraz sformułowaną na podstawie przeprowadzonej analizy ocenę stanu 
technicznego i stanu bezpieczeństwa poszczególnych budowli i całego obiektu.  
Oceny zawierają również ocenę przydatności do użytkowania (w przypadku kontroli 
5-cio letniej zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 2. Prawa budowlanego), zalecenia 
w zakresie bieżącej eksploatacji budowli, ewentualne zalecenia remontowe oraz 
ewentualne zalecenia ograniczające pracę budowli. Poprawność wszystkich 
wykonanych w ramach umowy ocen została zweryfikowana przez zatrudnionych w 
OTKZ rzeczoznawców budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych.  
Zasady przyjętej klasyfikacji poszczególnych elementów budowli wg ich stanu 
technicznego i stanu bezpieczeństwa odpowiadały ocenom punktowym wg 
załączonej  tabeli nr 1. 
 
 
           Tabela 1 
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6. POMIARY i BADANIA 
 
 Podstawowymi pomiarami, w oparciu o które były wykonywane oceny stanu 
technicznego są pomiary geodezyjne przemieszczeń bezwzględnych i względnych 
oraz pomiary piezometryczne a także w ograniczonym zakresie pomiary rozmyć na 
górnych i dolnych stanowiskach budowli piętrzących.  
Z prowadzonych na obiektach badań specjalistycznych należy wymienić badania 
geotechniczne, kontrolne badania filtracji, badania chemiczne agresywności wody, 
badania podwodne, pomiary batymetryczne i badania zjawisk abrazji oraz badania 
zamknięć upustów wraz z ich mechanizmami i zasilaniem. 
 
6.1 Pomiary przemieszczeń 
 Geodezyjne pomiary poziomych i pionowych przemieszczeń bezwzględnych 
budowli piętrzących wykonywane były  przez zespoły pomiarowe Zakładu Geodezji 
i Pomiarów Przemieszczeń w Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór.  
Prowadzone w 2014 r. prace koncentrowały się głównie na kontrolowaniu obiektów 
klasy I i II. W sumie wykonano odpowiednie pomiary i wyznaczono przemieszczenia 
dla 90 obiektów hydrotechnicznych, w tym 20 obiektów klasy I, 53 obiektów klasy II 
i 17 obiektów klasy III.  
 Dla większości zapór i związanych z nimi budowli hydrotechnicznych 
prowadzono okresowe pomiary niwelacyjne sieci reperów kontrolowanych 
nawiązanych do reperów odniesienia położonych poza strefą oddziaływania 
badanego obiektu. Pomiary niwelacyjne prowadzono metodą niwelacji precyzyjnej 
w dwóch kierunkach za pomocą niwelatora kodowego DNA03 oraz kodowych łat 
inwarowych lub w uzasadnionych przypadkach z użyciem niwelatora optycznego 
NI007, NI002. Bezwzględne przemieszczenia pionowe wyznaczano ze średnim 
błędem rzędu ±0.3÷0.5 mm w odniesieniu do zidentyfikowanych jako stałe reperów 
odniesienia.  
 Wyznaczanie bezwzględnych przemieszczeń poziomych prowadzono głównie 
dla zapór i innych obiektów o konstrukcji betonowej. W tym celu wykonywano 
okresowe, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe w sieciach geodezyjnych składających 
się z punktów kontrolowanych związanych z obiektami badanymi i punktów 
odniesienia zapewniające możliwość definiowania bezwzględnego układu 
współrzędnych płaskich. Pomiary prowadzono przy zastosowaniu instrumentu Leica 
TS30 oraz sprzętu pomocniczego (lustra, sygnały, statywy). Wykonywane pomiary 
i obliczenia pozwoliły na wyznaczanie bezwzględnych przemieszczeń poziomych ze 
średnimi błędami rzędu ±1.0÷1.5 mm.  Opracowania pomiarów w postaci plików 
w formacie PDF zostały zarchiwizowane w zasobach OTKZ. 
 Dla szeregu obiektów wykonano kontrolny pomiar i wyznaczenie 
przemieszczeń względnych ze szczelinomierzy i pochyłomierzy. 
 Generalnie pomiary przemieszczeń względnych były realizowane przez służby 
eksploatacyjne poszczególnych obiektów, które wykonywały także pomiary 
piezometryczne. 
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Fot. 1.  Pomiary geodezyjne na zbiorniku Poraj 
 

 
Rys. 1.  Przykładowy szkic sieci pomiarów kątowo-liniowych 
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Rys. 2.  1 Przykładowy szkic sieci pomiarów kątowo-liniowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.  Przykładowy szkic sieci niwelacyjnej 
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6.2. Badania geotechniczne 
 
 Badania geotechniczne dla potrzeb ocen stanu technicznego  
i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych były prowadzone na:  
- obwałowaniach kanału Ślesińskiego w rejonie śluzy Morzysław, 
- obwałowaniach zbiornika Dębe (zapory boczne Białobrzegi oraz Rządza lewo    
   i prawostronne), 
- obwałowaniach kanału Łączany-Skawina , 
- obwałowaniach p.powodziowych miasta Śrem. 
 Badania geotechniczne obejmowały prace terenowe oraz laboratoryjne. 
W ramach prac terenowych wykonywane były otwory geologiczne przy pomocy 
wiertnic H20s oraz MH-6 i sondowania sondą dynamiczną DPL. Otwory geologiczne 
wykonywane były do głębokości 10,0 m. Badania oraz interpretacja wyników były 
prowadzone zgodnie z Normą PN-B-04452-2002 „Geotechnika. Badania polowe”. 
Prace kameralne obejmowały m.in. określenie ciężaru objętościowego i gęstości 
objętościowej oraz wykonanie analizy makroskopowej, zawierającej określenie 
wilgotności, zawartości Ca CO3  i stanu gruntu wraz z oznaczeniami jego uziarnienia. 
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6.3. Badania filtracji 
 Obok rutynowych pomiarów piezometrycznych związanych z bieżącą oceną 
zjawisk filtracji na wszystkich obiektach objętych umową, z uwagi na zastrzeżenia co 
do uzyskiwanych wyników pomiarów przy wykonywaniu ocen w ubiegłych latach 
prowadzono dodatkowe prace związane m.in. z uzupełnieniem sieci 
piezometrycznej, oceną sprawności części piezometrów i ich udrożnieniem poprzez 
płukanie, a także weryfikacją wskazań oraz badaniami kierunków filtracji. Kierunek 
filtracji określano głównie na podstawie wykresów hydroizohips oraz rozkładu 
temperatur wody w poszczególnych piezometrach. 
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6.4. Badania chemiczne 
 
  W 2014 r. wykonana została ocena agresywności chemicznej na beton 
wód cieków i zbiorników zaporowych, na których usytuowane są budowle 
hydrotechniczne takie jak zapory, jazy i śluzy. Wykonano również badania chemizmu 
wód i osadów dennych zbiornika Wióry. 
Agresywność chemiczna wód powierzchniowych płynących (rzeki, potoki, kanały) lub 
stojących (jeziora, zbiorniki zaporowe) zależy od ich jakości tzn. składu chemicznego. 
Pod wpływem agresywności chemicznej środowiska wodnego następuje korozja 
betonu, która powodując jego zniszczenie, zagraża bezpieczeństwu budowli 
hydrotechnicznych. Ocena agresywności chemicznej środowiska wodnego na beton 
opiera się na wynikach analizy fizyko-chemicznej tego środowiska w zakresie 
wskaźników jakości odpowiedzialnych za korozyjne właściwości wody. Podstawowy 
zakres badań obejmuje ilościowe oznaczenia: pH, substancji rozpuszczonych, 
przewodności elektrycznej właściwej, siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, 
agresywnego CO2

 w oparciu o indeks nasycenia Langeliera LI, charakteryzujący agresywność 
chemiczną wód miękkich (korozja ługująca); 

, jonu amonowego oraz zasadowości. 
Ocena agresywności chemicznej wody na beton została wykonywana dwoma 
metodami: 

 przez porównanie stężeń indywidualnych jonów oraz agresywnego CO2

Zakład Chemii wykonał badania jakości wód powierzchniowych i ocenę ich 
agresywności chemicznej na beton dla następujących obiektów hydrotechnicznych: 

 
z wartościami granicznymi podanymi w obowiązującej w Polsce normie PN-EN 
206:2014-04. 

• RZGW w Krakowie: Chańcza kl. II, 
• RZGW w Poznaniu: Jeziorsko kl. I i Nakło Zachodnie kl. III 

 
Ponadto wykonał badania chemizmu wody i osadów dennych oraz ocenę 
agresywności chemicznej wody na beton dla obiektu: 

• RZGW w Warszawie: Wióry kl. II. 
Ocena agresywności chemicznej badanych wód powierzchniowych wykonana na 
podstawie dwóch serii pomiarowych (z wyjątkiem obiektu Wióry dla którego 
wykonano badania jednokrotnie), zgodnie z przyjętą metodyką wykazała, że 
• dla zapory Chańcza woda powierzchniowa w zbiorniku nie wykazywała 

agresywności chemicznej i nie powodowała korozji betonu zapory; 
• dla zapory Jeziorsko i jazu woda powierzchniowa w zbiorniku nie wykazywała 

agresywności chemicznej i nie powodowała korozji betonu; 
• dla śluzy Nakło Zachodnie woda powierzchniowa rzeki Noteć nie wykazywała 

agresywność chemicznej wobec konstrukcji betonowych; 
• dla zapory Wióry woda naddenna w zbiorniku ze względu na obecność 

siarkowodoru wykazywała agresywność chemiczną i powodowała korozję 
betonu. 

Ponadto badania chemizmu wody i osadów zbiornika Wióry wykazały, że: 
• wody powierzchniowa i naddenna w niewielkim stopniu różniły się pod względem 

składu chemicznego. Zasadnicza różnica dotyczyła obecności w wodzie 
naddennej gazów rozpuszczonych: wolnego CO2 oraz siarkowodoru, ponadto w 
wodzie naddennej oznaczono jedynie śladowe ilości tlenu rozpuszczonego. 
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Oceniono również, że w strefie przydennej, w miejscu pobierania wody do badań 
panowały warunki beztlenowe, pośrednio powodowane sezonowym zakwitem 
glonów a także dużą głębokością zbiornika i brakiem przepływu wody; 

• nadrzędną przyczyną warunków beztlenowych występujących w warstwie 
przydennej w najgłębszym miejscu zbiornika jest proces eutrofizacji wód 
zbiornika; 

• badane osady denne charakteryzowały się znaczną zawartością materii 
organicznej, biogenów (azotu i fosforu), żelaza i manganu, co wpłynęło na 
kumulację w nich metali ciężkich (arsenu i kadmu) w stężeniach wskazujących, 
na zanieczyszczenie osadów w stopniu miernym. 

 
 
6.5. Badania podwodne 
 

W roku 2014 przeprowadzono badania oraz inspekcje na następujących 
obiektach hydrotechnicznych: 
- Czaniec, jaz - przegląd podwodny, 
- Szonowo, śluza, jaz - przegląd podwodny, 
- Smardzewice, jaz - przegląd podwodny, 
- Dobromierz, wieża upustów i ujęć wody - przegląd podwodny, 
- Dzierżno, Przewał Kłodnicki - przegląd podwodny, 
- Wióry, zapora - inspekcja piezometrów. 
 

Przeglądy podwodne wykonywane były specjalistyczną kamerą Seabotix 
LBV150-4. Strategia takich badań opiera się na bezpośrednich oględzinach 
poszczególnych elementów konstrukcji. Prace wykonuje się również w oparciu 
o dokumentacje techniczną obiektu oraz według zaleceń administratora obiektu. 
Materiały zdjęciowe z przeprowadzonych oględzin są zawsze dokumentowane oraz 
archiwizowane dla późniejszego zastosowania. Poniżej przedstawiono wybrane 
wyniki z tegorocznych inspekcji podwodnych. 
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Fot. 1 Jaz Czaniec, filar lewy od WG - ubytki masy betonowej. 

 

 
Fot. 2  Jaz Szonowo, ściana przepławki od W.D. - pęknięcie pionowe 
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Przegląd drenaży i piezometrów wykonywany był kamerą inspekcyjną Ridgid 
SeeSnake. Metodyka badań opiera się na wizyjnej weryfikacji stanu technicznego. 
W trakcie badania lokalizuje się m.in. takie uszkodzenia jak: przecieki, pęknięcia, 
ubytki, przemieszczenia. Sprawdza się stopień zamulenia/zanieczyszczenia kanału 
oraz ogólną drożność przewodu. Materiał z przeprowadzanej inspekcji jest zawsze 
dokumentowany oraz archiwizowany dla późniejszego zastosowania. Poniżej 
przedstawiono wyniki z inspekcji drenaży i piezometru. 

 
 

 
 

Fot. 3  Zapora Wióry, piezometr P28 – przeciek. 
 
 
6.6. Badania i pomiary batymetryczne 
 
 W roku 2014 wykonano pomiary batymetryczne zbiorników wodnych Turawa, 
Wióry, Topola i Kozielno, których celem była aktualizacja pojemności oraz określenie 
tempa ich zamulania. Wykonano również sondowania kontrolne umocnień dna 
górnego i dolnego stanowiska jazu stopnia Dębe oraz dolnego stanowiska jazu 
Włocławek, a także interpretacje sondowań dna wykonanych dla poszczególnych 
budowli przez służby eksploatacyjne.  

Do pomiarów batymetrycznych zastosowano echosondę cyfrową Navisound - 
620 współpracującą z odbiornikiem systemu satelitarnego GPS umożliwiającym 
nawigację. Dzięki oprogramowaniu operacyjnemu echosondy (QINSy) sternik może 
obserwować na monitorze bieżącą pozycję i przesuwanie się wizerunku łodzi 
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pomiarowej na tle mapy z zaplanowaną trasą pływania, oraz  ślad przebytej drogi. 
Echosonda przed pomiarami była kalibrowana w programie Echo–control poprzez 
wprowadzenie poprawki korygującej prędkość dźwięku ze względu na temperaturę 
wody. Pomiary linii brzegowej i terenu powyżej wykonano metodą GPS-RTK.  
Wyniki pomiarów zostały zapisane w pamięci urządzenia w postaci rekordów 
zawierających pozycję i głębokości . 
Dokładność położenia łodzi w czasie sondowania wynosiła ± 0,5 m, pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowy brzegów metodą GPS-RTK w poziomie ±1 cm, wysokość 
± 2 cm i pomiaru głębokości ±0,5% (±1 cm) wskazanej głębokości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rys. 1.  Schemat aparatury na łodzi pomiarowej w czasie sondowania 
 

 
 
 
Do opracowania wyników pomiarów został wykorzystany pakiet programów 

ArcGIS® wersji 10.1 firmy ESRI, a w szczególności aplikacje takie jak ArcMap, 
ArcCatalog oraz ArcGlobe. ArcGIS® stanowi zespół aplikacji Systemu Informacji 
Geograficznej, czyli aplikacji umożliwiających wprowadzanie, gromadzenie, obróbkę 
oraz wizualizację danych o charakterze geograficznym. Modelowanie objętości 
zbiornika polegało na stworzeniu Numerycznego Modelu Terenu (DEM), w formie 
rastrowej, wykorzystując punkty uzyskane z sondowań oraz pomiarów GPS na 
brzegu zbiornika. W tym celu posłużono się narzędziem Topo to Raster, które jest 
stosowane głównie w modelach hydrologicznych. Do opracowywania wyników 
pomiarów wykorzystano również oprogramowanie SURFER stosowane już 
wcześniej. 
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Rys. 2  Przykładowa mapa batymetryczna 
 
 

 Do obliczeń objętości zbiorników oraz do stworzenia map batymetrycznych 
został wykorzystany model rastrowy o odpowiednich wymiarach gridu, do którego 
wprowadzono punkty: sondowań, obwiedni maksymalnego piętrzenia oraz domiarów 
brzegowych. Obliczono numerycznie co 1 m w kolejnych warstwach piętrzenia, 
objętości i pola powierzchni zalewu a następnie opracowano graficznie i analitycznie 
krzywe i tabele aktualnej pojemności oraz mapy batymetryczne. 
         Pozyskiwanie danych numerycznych terenu w trudno dostępnych obszarach 
cofkowych zbiorników, powinno być oparte w przyszłości na lotniczym skaningu 
laserowym  
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Rys. 3 Przykładowa wizualizacja sondowania 
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6.7. Badania abrazji 
 

W październiku 2014 r. zostały przeprowadzone badania i obserwacje 
terenowe mające na celu ocenę abrazji brzegów zbiornika Wióry. 
W ramach klasycznego podejścia do oceny abrazji brzegów zbiornika na mapie 
dokumentacyjnej przedstawiane jest syntetycznie ujęcie stanu brzegu dla 
poszczególnych sekcji, w postaci kolorowej obwiedni czaszy zbiornika (linia 
wewnętrzna okalająca zbiornik). Wyróżnia się następujące przypadki: 
a. kolorem zielonym oznacza się brzegi nie niszczone, 
b. kolorem żółtym oznacza się brzegi słabo niszczone, 
c. kolorem pomarańczowym oznacza się brzegi silnie niszczone, 
d. kolorem fioletowym oznacza się brzegi bardzo intensywnie niszczone. 
 

Na podstawie informacji uzyskanych nt. eksploatacji zbiornika Wióry, 
prowadzonej gospodarki wodnej, rozwoju linii brzegowej oraz zarejestrowanego 
stanu aktualnego, opracowano prognozę dalszego rozwoju abrazji na brzegach 
zbiornika. Przy formułowaniu tej prognozy zwrócono uwagę na panujące w tym 
rejonie warunki meteorologiczne, głównie kierunek wiatru, prowadzoną na tym 
zbiorniku gospodarkę wodną oraz na otaczającą zbiornik infrastrukturę.  
 

Opracowaną prognozę dalszego rozwoju zjawisk abrazyjnych przedstawiono 
w postaci graficznej również na mapie dokumentacyjnej. Prognozę tą stanowi linia 
zewnętrzna okalająca zbiornik. Prognoza przewiduje następujące tendencje rozwoju 
zjawiska: 
a. kolorem zielonym oznaczono brzegi, które nie będą niszczone, 
b. kolorem żółtym oznaczono brzegi, na których przewiduje się stabilizację aktualnej 

dynamiki niszczenia brzegów, 
c. kolorem pomarańczowym oznaczono te sekcje, w których przewiduje się 

nasilenie procesów niszczenia brzegów, 
d. kolorem fioletowym oznaczono sekcje, w których brzeg będzie intensywnie 

niszczony. 
 

Syntetyczną informację o przebiegu zjawisk abrazyjnych dla całego zbiornika 
przedstawiono również w sposób tabelaryczny.  
Dla zobrazowania stanu brzegów każdej sekcji wykonana została także obszerna 
dokumentacja fotograficzna. Na przykładowych rysunkach (Rys.1-5) przedstawiono 
zdjęcia brzegów zbiornika Wióry z zaawansowanymi procesami abrazji oraz przykład 
ubezpieczenia brzegu. Szczegółowe informacje o stanie brzegów zbiornika są 
omówione w opracowaniu ”Zbiornik Wióry – ocena abrazji brzegów zbiornika”. 
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Rys. 1.   Zbiornik Wióry - brzeg lewy - abrazja. 

 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Zbiornik Wióry - brzeg lewy - abrazja. 
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Rys 3.   Zbiornik Wióry - brzeg prawy - abrazja. 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4.   Zbiornik Wióry - brzeg prawy - abrazja. 
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Rys. 5.    Zbiornik Wióry – przykład ubezpieczenia brzegu. 

 

6.8. Oceny stanu technicznego zamknięć upustów i ich mechanizmów 
 

W roku 2014 zespół specjalistów OTKZ przeprowadził inspekcje urządzeń 
mechanicznych na 23 obiektach hydrotechnicznych będących w administracji 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Skutkiem tych inspekcji było 
sporządzenie ocen stanu technicznego zamknięć upustowych. 21 ocen było 
pierwszymi ocenami stanu technicznego zamknięć i ich urządzeń mechanicznych 
oraz napędów. Pozostałe oceny zamknięć były kontynuacją prowadzonych kontroli 
na tychże obiektach w latach 2012-2013. 

Oceny stanu technicznego urządzeń upustowych pod względem 
mechanicznym polegały na oględzinach wzrokowych oraz próbach ruchowych 
zamknięć, a także mechanizmów i ich elementów. Na każdym z kontrolowanych 
obiektów przeprowadzono wywiad z osobami odpowiedzialnymi za dany obiekt oraz  
weryfikację dokumentów, które powinny znajdować się na obiekcie. Na podstawie 
wymienionych powyżej czynności dokonano ocen stanu technicznego urządzeń 
upustowych oraz przedstawiono wnioski i zalecenia. 

W konsekwencji dokonanych inspekcji powstały oceny stanu technicznego 
urządzeń upustowych obiektów hydrotechnicznych: 
1. ZW Brody Iłżeckie – stan dobry, 
2. Jazy na rzece Prośnie 

2.1. Franciszkański – stan dostateczny, 
2.2. Rypinkowski  – stan dobry, 
2.3. Bernardyński – stan dostateczny, 

3. SW Jaz Ratowice – stan dostateczny, 
4. SW Jaz Lipki – stan dostateczny, 
5. SW Zwanowice 

5.1. Śluza – stan dostateczny, 
5.2. Jaz – stan dostateczny, 
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6. ZW Mietków – stan dobry, 
7. ZW Stronie Śląskie, stan dobry 
8. ZW Bukówka, stan dobry 
9. ZW Jeziorsko – stan niedostateczny, 

Na budowli zrzutowej istnieje możliwość, niekontrolowanego otwarcia (pod 
ciężarem własnym i piętrzonej wody) każdej z klap przelewu powierzchniowego oraz 
niekontrolowanego zamknięcia (pod ciężarem własnym) każdego z segmentów 
upustu dennego. Powodem jest bardzo zły stan instalacji hydrauliki siłowej oraz 
kiepska kondycja techniczna instalacji elektrycznej sterowania napędów wszystkich 
zamknięć na budowli zrzutowej. Uszczelnienia oraz przewody elastyczne (zdj.4) 
hydrauliki siłowej w bardzo złym stanie technicznym. Brak niektórych bezpieczników 
w szafach zasilania elektrycznego (zdj.5) oraz liczne braki w izolacji (zdj.6) 
przewodów elektrycznych głównie w zasilaniu systemu odmrażania. 
10. Jaz boczny km 8+020 powyżej śluzy Nowa Wieś – stan dostateczny, 
11. Jaz boczny km 15+240 powyżej śluzy Sławięcice 

Na dzień 05.09.2014 r. jaz był w remoncie, był nieczynny i nie można było 
z tego powodu wykonać oceny całościowej, dokonano ocenę częściową 
mechanizmów i urządzeń. 

12. Jaz boczny km 16+730 pomiędzy Sławięcicami i Rudzińcem, stan 
niedostateczny. 
Obiekt hydrotechniczny został zakwalifikowany jako obiekt potencjalnie 

zagrażający bezpieczeństwu użytkowania ze względu na zdekompletowanie 
elementów napędowych, skorodowanie klap, betonowych elementów 
konstrukcyjnych kotwiących elementy mechaniczne jazu. Ze względu na brak 
dokumentacji technicznej jazu, należy wybudować nowy obiekt hydrotechniczny 
w celu przywrócenia pierwotnej funkcji lub wyłączyć obecny całkowicie z eksploatacji 
(Zdj.7, Zdj.8, Zdj.9, Zdj.10)  
13. Jaz na rzece Kłodnica km 43+100 w rejonie śluzy Łabędy, stan 

niedostateczny. 
 Segmenty, klapy, elementy konstrukcji stalowej i uszczelnienia do wymiany. 
Mechanizmy napędowe w obu sterowniach sprawne, w stanie zadawalającym, 
jednak w czasie remontu całego jazu należy poddać je dokładnemu przeglądowi 
i konserwacji. Elementy konstrukcyjne segmentów i klap należy bezwzględnie 
wymienić na nowe. Obecne nie nadają się do regeneracji. (zdj.11, zdj.12, zdj.13, 
zdj.14) Ze względu na bardzo duży stopień skorodowania klap, a w tym 
rozwarstwienie blach, skorodowanie spawów oraz śrub tworzących elementy 
konstrukcyjne pomimo działającego mechanizmu napędowego obiekt stwarzał 
zagrożenie zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych przy przepływie wysokiej wody. 
14. Jaz Pławniowice km 27+900 na rzece Kłodnicy, stan dostateczny. 
15. ZW Kuźnica Warężyńska, stan  dobry, 
16. ZW Przeczyce, stan dostateczny, 
17. ZW Tresna, stan dobry, 

Ocena stanu spustu dennego będzie możliwa po zakończeniu aktualnie 
prowadzonego remontu. 

18. ZW Porąbka, stan dobry, 
19. ZW Czaniec, stan dobry, 
20. SW Kościuszko, stan dostateczny, 
21. SW Dwory, stan dobry. 

Wobec powyższego należy rozpatrzyć dokonanie remontów lub określonych 
zaleceniami ocen technicznych modyfikacji i zmian mających na celu poprawę 
kondycji napędów bądź przywrócenie ich działania. 
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Zdj.1  SW Groszowice. Opaska uszczelniająca na rurociągu zasilania sektorów. 
 
 
 
 

 
Zdj. 2  SW Groszowice. Skorodowana obudowa zaworu. 
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Zdj. 3  SW Groszowice. Skorodowany rurociąg. 
 
 
 

 
Zdj. 4 ZW Jeziorsko. Sparciały przewód elastyczny siłownika hydraulicznego 
podnoszącego segment. 
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Zdj.5  ZW Jeziorsko. Braki bezpieczników w szafach zasilania i sterowania napędów. 
 
 
 
 
 
 

 
Zdj. 6   ZW Jeziorsko. Sparciała izolacja na instalacji odmrażającej klapy. 
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Zdj. 7  Zdekompletowany mechanizm napędowy na jazie soczewkowym pomiędzy 
Sławięcicami i Rudzińcem w km 16+730. 
 
 

 
Zdj. 8  Skorodowane blachy klapy na jazie soczewkowym pomiędzy Sławięcicami i 
Rudzińcem w km 16+730. 
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Zdj.9 Skorodowane blachy klapy na jazie soczewkowym pomiędzy Sławięcicami i 
Rudzińcem w km 16+730. 
 
 

 
Zdj.10 Mechanizm podnoszenia klapy  na jazie soczewkowym pomiędzy 
Sławięcicami i Rudzińcem w km 16+730. 



38 
 

 
Zdj.11 Rozwarstwienia blachy, uszczelnienia – jaz na rzece Kłodnica w km 43+100. 
 

 
Zdj.12 Rozwarstwienia blachy, uszczelnienia – jaz na rzece Kłodnica w km 43+100. 
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Zdj.13 Korozja blachy, wykwity – jaz na rzece Kłodnica w km 43+100. 
 
 

 
Zdj.14 Rozwarstwienia blachy – jaz na rzece Kłodnica w km 43+100. 
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7. INNE PRACE WYKONANE W RAMACH UMOWY 
 
 W 2014 roku w ramach innych działań OTKZ związanych z kontrolą 
bezpieczeństwa wykonano: 

• badania pozwalające rozpoznawanie niekorzystnych zjawisk filtracji w podłożu 
śluzy Okole. Wyniki badań stanowią uzupełnienie materiału dla kompleksowej 
oceny stanu technicznego przed planowanym remontem śluzy. 

• oceny systemów ASTKZ działających na zaporach Dębe, Włocławek i Wióry- 
administrowanych przez RZGW Warszawa, 

 Ocena systemów ASTKZ związana była z kontrolą poprawności odczytów 
zainstalowanych czujników, które są wykorzystywane przy ocenie stanu 
technicznego i bezpieczeństwa tych obiektów. Potrzeba stałej kontroli tych systemów 
wynika z tego, że każdy system był instalowany w innym czasie, przez różne firmy, 
a do pomiarów tych samych danych fizycznych używane są różne czujniki, 
znajdujące się w różnym stanie technicznym. Np. systemy ASTKZ Dębe i Włocławek 
oparte były głównie na aparaturze Apilsens, Peltron i Ultrasystem, a najmłodszy 
z tych systemów ASTKZ Wióry w całości oparty jest na aparaturze niemieckiej firmy 
Glötzel. Wykonana przez OTKZ ocena pozwoliła na określenie wadliwych wskazań 
czujników, koniecznych zakresów ich regulacji bądź konieczności wymiany 
niektórych z nich. Na obiekcie Włocławek istniejący dotychczas system wymieniany 
jest na system oparty na czujnikach GEOKON. 
 
8. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE USZKODZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH 
 
 Stwierdzone w działaniach kontrolnych w roku 2014 uszkodzenia budowli 
piętrzących wynikają głównie z następujących czynników: starzenia się budowli, 
niedostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego podłoża, błędów w projektowaniu 
i wykonawstwie, niewłaściwego nadzoru w czasie budowy jak również opóźnień 
w realizacji prac remontowych  wynikających z niewystarczających nakładów 
finansowych. Za typowe nieprawidłowości występujące w czasie eksploatacji budowli 
piętrzących można uznać: 

• zjawisko intensywnej filtracji oraz wiążącą się z nim nieefektywną pracę 
drenaży i systemów odwadniających, 

• erozję powyżej i poniżej budowli piętrzących wywołującą uszkodzenia 
ubezpieczeń poszurów i ponurów, 

• lokalne rozgęszczenia korpusu budowli ziemnych, 
• uszkodzenia konstrukcji betonowych, 
• uszkodzenia aparatury pomiarowo-kontrolnej, 
• zły stan techniczny urządzeń upustowych, ich mechanizmów i napędów. 

 Zjawisko wzmożonej filtracji ma często istotny wpływ na stan techniczny 
podłoża powodując jego stopniową degradację. Dużą rolę odgrywają tu procesy 
starzenia się przesłon filtracyjnych, ich wadliwe wykonanie, brak lub niewłaściwa 
konstrukcja urządzeń drenażowych oraz słabe rozpoznanie hydrogeologiczne. 
Zdarzają się jednak również błędy projektowe, takie jak brak lub niewłaściwe 
usytuowanie przesłon, niedostateczne ich wymiary, źle zaprojektowane lub 
wykonane płyty ekranu itp.  
Odnotowano przypadki niewłaściwego usytuowania urządzeń drenażowych, co 
powoduje iż nie przechwytują one wód  filtrujących przez lub pod zaporą. Przykładem 
tego mogą być np. rozwiązania przyjęte dla zapory czołowej i zapór bocznych w 
Jeziorsku. Do częstych przypadków należy brak właściwej konserwacji tych 
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urządzeń, a szczególnie czyszczenia rowów, studzienek, wylotów drenaży oraz 
szybkiej naprawy uszkodzonych  urządzeń drenażowych. 
 Do typowych zjawisk zagrażających obiektom piętrzącym wodę 
i wymagających monitorowania należy również erozja na górnych i dolnych 
stanowiskach stopni wodnych. Kłopoty takie występowały i występują m.in. na 
stopniach wodnych Łączany, Przewóz, Dębe, Brzeg Dolny oraz Włocławek. 
 Istotnym niedomaganiem występującym na polskich budowlach piętrzących są 
uszkodzenia korpusów zapór ziemnych. Są one wywołane podobnymi przyczynami 
jak w przypadku podłoża z tym, że dużą rolę odgrywa tu niestaranne rozpoznanie 
i przygotowanie podłoża do posadowienia budowli (chodzi o prawidłowe rozwiązanie 
połączenia korpusu z podłożem). Dodatkowo dochodzą tu niestaranne zagęszczenie 
nasypów, nieskuteczne rozwiązania urządzeń przeciwfiltracyjnych i przepustowych, 
destrukcyjny wpływ częstych zmian poziomu dolnej wody. W korpusach zapór 
ziemnych należy też zauważyć pojawiające się coraz częściej działania destrukcyjne 
zwierząt, szczególnie nornic i bobrów. 
 Uszkodzenia korpusów zapór oraz innych budowli betonowych objawiają się 
zwiększoną powierzchniową porowatością, ubytkami betonu, wypadaniem kruszywa, 
spękaniami i uszkodzeniami mechanicznymi powodującymi przecieki. 
Są one wywołane różnymi czynnikami. m.in. mechanicznym oddziaływaniem lodu 
(przymarzanie lodu do betonu, uderzeniem brył lodu), korozją betonu, zmianami 
warunków termicznych (zamarzanie i rozmarzanie) szczególnie w szwach roboczych. 
 Należy też zwrócić uwagę na  agresywne oddziaływanie organizmów. Należą 
do nich porosty roślin, glonów i grzyby rozkładające związki chemiczne zawarte 
w betonie. Skutkuje to spękaniami i plackowatymi ubytkami na powierzchniach 
betonowych. 

Do istotnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku działań kontrolnych 
należy często niedostateczny stan urządzeń upustowych , ich mechanizmów 
i napędów. Urządzenia są często skorodowane, bez odpowiednich zabezpieczeń 
antykorozyjnych, występują braki uszczelnienia, spotyka się uszkodzone 
mechanizmy bądź zły stan techniczny instalacji hydrauliki siłowej. 
 W czasie działań kontrolnych na szeregu obiektach stwierdzono uszkodzenia 
w kontrolnych sieciach pomiarowych. W szczególności dotyczy to kontrolowanych 
reperów ziemnych oraz piezometrów. Na niektórych obiektach brak jest w dalszym 
ciągu aparatury kontrolnej bądź wymaga ona uzupełnienia. W szczególności dotyczy 
to jazów i śluz na Odrze.  
 Stan techniczny kilku z kontrolowanych w 2014 r., obiektów na skutek 
istniejących uszkodzeń oceniono jako niedostateczny jednak nie zagrażający ich 
bezpieczeństwu. Szczegółowe opisy stanu technicznego i bezpieczeństwa 
poszczególnych budowli i obiektów  znajdują się w ich ocenach. 
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9. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STANU TECHNICZNEGO WYSTĘPUJĄCE NA 
KONTROLOWANYCH BUDOWLACH 

 
A) Budowle betonowe 

 

 

Fot. 1. Uszkodzenia betonu lewej strony przyczółka szybowego południowej wieży 
przelewowej zapory Turawa 

 

Fot. 2. Uszkodzenie wyprawy betonowej na koronie północnej wieży przelewowej 
(zapora Turawa) 
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Fot. 3. Uszkodzenie wyprawy betonowej na koronie północnej wieży przelewowej 

zapory Turawa 
 

 

Fot. 4. Prawostronne wnętrze północnej wieży przelewowej zapory Turawa 
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Fot. 5. Prawa strona dna południowej wieży przelewowej zapory Turawa 
 

 

Fot. 6. Uszkodzenie wypraw przyczółka szybowego zapory Turawa 
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Fot. 7. Środkowa część kierownicy na połączeniu z odbudowanym odcinkiem  na 
            stopniu wodnym Dąbie 
 

 
Fot. 8. Uszkodzenia betonu skrajnej sekcji lewostronnej pod jezdnią od strony 
            odpowietrznej  (X. 2014 r.) zapory Besko 



46 
 

 
 
Fot. 9. Betony muru oporowego lewego przyczółka zapory Besko, lekko 
           wybrzuszone i spękane, wykazują objawy starzenia się (X. 2014 r.),  
           poniżej porośnięte roślinnością pęknięcie muru – wymaga naprawy 
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Fot. 10. Wilgotne dylatacje i szwy robocze w galerii zapory Besko 
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Fot. 11. Uszkodzenia dylatacji ubezpieczeń zapory Brody Iłżeckie 

 

Fot. 12. Uszkodzenia płyt ubezpieczenia i dylatacji zapory Brody Iłżeckie 
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Fot. 13. Uszkodzenia skarpy odwodnej zapory Otmuchów 

 

Fot. 14. Uszkodzenia skarpy odwodnej zapory Otmuchów 
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B) Budowle ziemne 
 
 

 

Fot. 1.  Zniszczone ubezpieczenia płytami betonowymi skarpy odwodnej  
            (przecięcie rurociągów naftowych z zaporą )  Jordanów - Tokary 

 

Fot. 2. Rozjeżdżona korona zapory Jordanów - Tokary 
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Fot. 3. Uszkodzenia skarpy odpowietrznej zapory Jordanów - Tokary 
 

 

 Fot. 4.  Fragment ubezpieczenia skarpy odwodnej Jordanów - Tokary 
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              Fot. 5.  Zniszczone ubezpieczenie skarpy odwodnej Jordanów - Tokary 
 

 

Fot. 6. Zarośnięty rów u podłoża skarpy odpowietrznej zapory Szonowo 
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10. PRZYKŁADY PRAC REMONTOWYCH NA OBIEKTACH 
HYDROTECHNICZNYCH 

 

 

Fot. 1. Remont jazu na stopniu wodnym Włocławek 

 

Fot. 2. Remont płyt betonowych na stopniu wodnym Włocławek 
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Fot. 3. Remont dolnego stanowiska śluzy na stopniu wodnym Włocławek 

 

Fot. 4. Remont półki na zaporze ziemnej czołowej stopnia wodnego Włocławek 
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Fot. 5. Wyremontowany fragment zapory ziemnej czołowej stopnia wodnego 
Włocławek 

 

Fot. 6. Remont strony odwodnej zapory ziemnej czołowej stopnia wodnego 
Włocławek 
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Fot. 7. Zapora Tresna od strony WG – widok na bazę socjalną firmy  
           remontującej zamknięcia awaryjne spustów 
 

 
Fot. 8. Zapora Tresna – baza techniczna firmy remontującej  
           zamknięcia awaryjne spustów 
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11. PODSTAWOWE PRZYCZYNY NIEDOSTATECZNEGO STANU 
TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH 

 
 Główną przyczyną powstałych i przyszłych uszkodzeń kontrolowanych budowli 
piętrzących jest wieloletnie oddziaływanie środowiska w jakim się te budowle 
znajdują, a więc procesy starzeniowe. Należy pamiętać, że większość budowli 
znacznie przekroczyło wiek 50 lat, a ok. 70% ma więcej niż 30 lat. Na stałe 
oddziaływanie ciśnienia wody i procesy atmosferyczne nakładają się błędy 
projektowe, wadliwe wykonawstwo oraz niedostateczne rozpoznanie 
przedprojektowe, głównie warunków hydrogeologicznych, powodując dodatkowe 
skutki negatywnie wpływające na trwałość i stan techniczny budowli. Z uwagi na 
ograniczone środki finansowe, wpływ na te procesy ma także niekonsekwentna 
realizacja programów zabudowy rzek i opóźnienia w przeprowadzaniu prac 
remontowych i modernizacyjnych. 
Na zwiększenie możliwości pojawiania się zagrożeń istotny wpływ ma również wzrost 
wielkości przepływów wezbraniowych spowodowanych zmianami strukturalnymi 
w zabudowach zlewni oraz globalne zmiany klimatyczne. Zagadnienie to jest 
aktualnie na tyle istotne, że wymaga uwzględnienia nowych warunków 
hydrologicznych i sprawdzenia możliwości przepustowych istniejących urządzeń 
większości budowli piętrzących w Polsce. 
 
 
12. WNIOSKI W ZAKRESIE POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI 

PIĘTRZĄCYCH 
 
1. Generalnie należy stwierdzić, że ogólne zasady kontroli stanu technicznego 

i bezpieczeństwa budowli piętrzących w Polsce są uregulowane przepisami 
zawartymi w Prawie budowlanym i Prawie wodnym. Powinny być one jednak 
doprecyzowane i uzupełnione przez: 
• Opracowanie i wprowadzenie w życie przez Ministerstwo Środowiska 

rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania oraz szczegółowego 
zakresu kontroli budowli hydrotechnicznych, których elementem byłyby 
zaktualizowane „Wytyczne wykonywania ocen bezpieczeństwa” opracowane 
przez OTKZ. 

2. Należy stwierdzić, że „instytucja” ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa 
w takich aspektach, w jakich tego oczekiwano, spełnia swoją ważną rolę. Obecnie 
okresowe oceny stanu technicznego są wykonywane dla większości obiektów 
klasy od I do III. Można uznać, że zadowalający stan techniczny większości 
obiektów hydrotechnicznych, a szczególnie zapór, jest w części rezultatem 
ukształtowania się praktyki opracowywania ocen stanu technicznego 
i bezpieczeństwa. 

3. Do niezbędnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa budowli 
piętrzących zaliczyć należy: 
- zapewnienie środków finansowych na wynikające z wieku budowli działania 

utrzymaniowe i modernizacyjne, 
- modernizację istniejącej na obiektach piętrzących aparatury kontrolno – 

pomiarowej z możliwością realizacji automatycznych pomiarów. 
4. Należy prowadzić prace mające na celu określenie skali zagrożenia 

bezpieczeństwa budowli piętrzących i obszarów leżących poniżej. Prace te 
powinny obejmować m.in. aktualizację: 

- objętości prawdopodobnych przepływów wezbraniowych, 
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- możliwości  przepływowych koryt rzecznych,  
- stanu i wydatków istniejących urządzeń upustowych budowli piętrzących. 
Wyniki prac pozwolą na wytypowanie budowli i obiektów stwarzających 
największe niebezpieczeństwo powstania strat ludzkich, materialnych 
i środowiskowych, a więc wymagających w pierwszej kolejności budowy nowych, 
bądź uzupełnienia istniejących systemów ostrzegawczych. 

5.   Niezbędne jest wprowadzanie do praktyki krajowej działań kontrolnych, 
aktualnych doświadczeń światowych w tej dziedzinie. Wymaga to współpracy 
zagranicznej zainteresowanych specjalistów oraz udziału w branżowych 
konferencjach, sympozjach i szkoleniach. 
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Tabela 3  Zakres prac dla obiektów administrowanych przez poszczególne 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 
 

      
RZGW Gdańsk 2014 

etap III etap IV 
Lp. OBIEKT - klasa     
1. Biała Góra I 1 840,04 1 840,04 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  840,04 840,04 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

2. Gdańska Głowa I 1 884,25 1 884,25 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  884,25 884,25 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

3. Kamienna Grodza II 2 318,41 16 253,32 
  Pomiary przemieszczeń 1 318,41   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    15 253,32 

4. Śluza Brdy Ujście II 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego     
5 Stopień wodny Bydgoszcz II  

(śluza, j.farny, j.ulgowy) 32 638,19 5 001,24 

  Pomiary przemieszczeń 27 636,96   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 

podwodnego     
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 001,23 4 001,24 
  Okresowa ocena stanu technicznego      
6 Czersko Polskie II (śluza, jaz, elektrownia) 11 503,85 28 555,77 

  Pomiary przemieszczeń 7 000,00 24 051,92 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  3 503,85 3 503,85 
  Okresowa ocena stanu technicznego      
7 Przegalina Południowa II 5 000,00 20 394,33 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 8 386,87 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    11 007,46 
8 Przegalina Północna  II 5 000,00 17 557,79 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 6 652,71 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    9 905,08 
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9 Mylof II (zapora, jazy, elektrownia) 8 990,18 19 283,99 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 14 293,81 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  3 990,18 3 990,18 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

10 Michałowo III 
(śluza, jaz, zapora, MEW w budowie) 1 000,00 1 198,96 

  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 

podwodnego     
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    198,96 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

11 Szonowo III 
(śluza, jaz, zapora, MEW) 8 998,17 39 755,12 

  Pomiary przemieszczeń 2 000,00 8 182,14 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 6 998,17 6 998,17 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 

podwodnego 5 998,17 5 998,17 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    24 574,81 

12 Rakowiec (śluza, jaz) III 2 326,38 2 326,38 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  1 326,38 1 326,38 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

13 Wrota Żuławskie II 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 

  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego      

  RZGW Gdańsk 83 499,46 156 051,17 

  
RZGW Gliwice 

2014 

etap III etap IV 

Lp. OBIEKT - klasa     
1. Śluza Dzierżno kl. II 7 000,00 37 532,73 
  Pomiary przemieszczeń 6 000,00 16 672,46 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    19 860,27 

2. Śluza Kłodnica kl. II 6 000,00 36 631,13 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 15 956,55 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    19 674,58 

3. Hydrowęzeł Koźle 
stary jaz na Nowej Odrze, nowy jaz na Starej Odrze, śluza 
zabytkowa 

15 920,18 4 920,18 

  Pomiary przemieszczeń 11 000,00   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
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  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  3 920,18 3 920,18 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

4. Śluza Nowa Wieś kl. III 1 000,00 1 176,85 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    176,85 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

5. Śluza Sławięcice kl. III 6 000,00 30 706,55 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 10 879,38 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    18 827,17 

6. Śluza Rudziniec  kl. III 5 000,00 30 333,88 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 10 959,16 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    18 374,72 

7. Śluza Łabędy kl. III 1 000,00 1 045,39 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    45,39 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

 
 

  8. Zbiornik Wisła Czarne  kl. I 11 000,00 78 119,70 
  Pomiary przemieszczeń 10 000,00 53 678,22 
  Pomiary przemieszczeń 10 000,00 45 678,22 
  Pomiary przemieszczeń – osuwisko Cienkowa       8 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    23 441,48 

9. Zbiornik Przeczyce  kl. II 
zapora czołowa i boczna Boguchwałowice 10 000,00 46 088,98 

  Pomiary przemieszczeń 9 000,00 19 607,83 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    25 481,15 

10. Zbiornik Łąka  kl. II 
i przepompownia melioracyjna Brzeźce 16 390,25 24 922,70 

  Pomiary przemieszczeń 10 000,00 18 532,45 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  5 390,25 5 390,25 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

11. Zb. wod. Dzierżno Duże  kl. II 16 985,70 24 287,55 
  Pomiary przemieszczeń 11 000,00 18 301,85 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 985,70 4 985,70 
  Okresowa ocena stanu technicznego      
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12. Zb. wod. Dzierżno Małe  kl. III 5 032,18 5 032,18 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 032,18 4 032,18 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

13. Zb. Kuźnica Warężyńska  kl. III 5 000,00 25 155,70 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 3 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    21 155,70 

14. Polder Buków  kl. II 3 465,58 3 465,58 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  2 465,58 2 465,58 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

15. Kanał Gliwicki- jazy kl. III/IV  5 000,00 40 212,50 
  Pomiary przemieszczeń 4 000,00 3 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego (5 jazów)   36 212,50 

  RZGW Gliwice 114 793,88 389 631,59 

    

  
RZGW Kraków 2014 

etap III etap IV 

Lp. OBIEKT - klasa     
1. BESKO, II 33 193,77 31 344,53 
  Pomiary przemieszczeń 32 193,77   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    30 344,53 

2. BOREK SZLACHECKI, II 24 500,43 18 854,49 
  Pomiary przemieszczeń  23 500,43   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badania agresywności wody na konstrukcję     
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    17 854,49 

3. CHAŃCZA, II 44 441,88 39 888,31 
  Pomiary przemieszczeń 26 711,42   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 17 730,46 17 730,46 
  Przeglądy techniczne 4 230,46 4 230,46 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Badanie agresywności wody 13 500,00 13 500,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    22 157,85 

4. CZANIEC, II 38 219,56 33 300,19 
  Pomiary przemieszczeń 30 130,82   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 8 088,74 8 088,74 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego 7 088,74 7 088,74 
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  Okresowa ocena stanu technicznego    25 211,45 
5. DĄBIE, II 20 172,62 19 781,49 
  Pomiary przemieszczeń 19 172,62   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    18 781,49 

6. DWORY, III 9 000,00 36 721,32 
  Pomiary przemieszczeń 8 000,00 14 469,84 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    21 251,48 

7. DOBCZYCE, II 67 757,10 48 603,61 
  Pomiary przemieszczeń 66 757,10   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria     
  Okresowa (bieżąca) ocena stanu technicznego    47 603,61 

8. KLIMKÓWKA, II 40 915,93 37 607,98 
  Pomiary przemieszczeń 39 915,93   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    36 607,98 

9. KOŚCIUSZKO, II 7 000,00 44 156,21 
  Pomiary przemieszczeń 6 000,00 19 878,32 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    23 277,89 

10. ŁĄCZANY, II 26 020,32 5 605,48 
  Pomiary przemieszczeń 20 414,84   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 605,48 4 605,48 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

11. PORĄBKA, I 62 478,28 38 576,21 
  Pomiary przemieszczeń 61 478,28   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    37 576,21 

12. PRZEWÓZ, II 24 510,74 5 951,81 
  Pomiary przemieszczeń 18 558,93   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 951,81 4 951,81 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

13. RZESZÓW, III  21 230,47 5 018,18 
  Pomiary przemieszczeń 16 212,29   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 018,18 4 018,18 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

14. SMOLICE, III 12 415,98 24 387,25 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 16 971,27 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  6 415,98 6 415,98 
  Okresowa ocena stanu technicznego      
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15. TRESNA, I 13 000,00 71 083,60 
  Pomiary przemieszczeń (zapora + osuwisko nr. 3) 12 000,00 40 272,56 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Okresowa ocena stanu technicznego    29 811,04 
16. Świnna - Poręba, I (w budowie) 16 818,50 16 818,50 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 

  
Bieżąca analiza wyników pomiarów przeprowadzanych na 
obiekcie 15 818,50 15 818,50 

17. 
Kanał Łączany-Skawina: obwałowania+obiekty 
hydrotechniczne odcinków 1, 2, 3.  21 000,00 42 669,68 

  Pomiar geodezyjny  3 000,00 16 158,76 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 18 000,00 18 000,00 
  Przeglądy techniczne 3 000,00 3 000,00 
  Badania geotechniczne 15 000,00 15 000,00 
  Badania jakości betonów     
  Okresowa ocena stanu technicznego    8 510,92 

  RZGW Kraków 482 675,57 520 368,83 

  
RZGW Poznań 2014 

etap III etap IV 

Lp. OBIEKT - klasa     
1. Jeziorsko - zapora czołowa+jaz I 75 400,00 66 162,93 
  Pomiary przemieszczeń 60 900,00 12 113,36 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 14 500,00 14 500,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badanie agresywności wody na konstrukcję 13 500,00 13 500,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Okresowa ocena stanu technicznego    39 549,57 
2. Jeziorsko - obwałowanie w Siedlątkowie I 3 000,00 19 270,76 
  Pomiary przemieszczeń 2 000,00 7 059,93 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    11 210,83 

3. Jeziorsko - zapora boczna Teleszyna I 14 722,30 27 024,62 
  Pomiary przemieszczeń 9 500,00 21 802,32 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  4 222,30 4 222,30 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

4. Jeziorsko - zapora boczna Pęczniew I 11 000,00 29 383,09 
  Pomiary przemieszczeń 10 000,00 22 657,57 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    5 725,52 

5. Jeziorsko - pomp + zap.cofkowa Glinno  1 000,00 1 084,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    84,00 
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  Okresowa ocena stanu technicznego      
6. Jeziorsko - pomp + zap. cofkowa Proboszczowice  1 987,12 5 154,51 
  Pomiary przemieszczeń 987,12   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    4 154,51 

7. Jeziorsko - pompownia Pęczniew 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

8. Jeziorsko - przełożone koryto rz. Pichny 1 000,00 7 595,04 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    6 595,04 

9. Jeziorsko - elektrownia wodna 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

10. Kalisz - Jaz Franciszkański II 2 500,00 6 903,39 
  Pomiary przemieszczeń 1 500,00 5 903,39 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca ocena stanu technicznego      
  Okresowa ocena stanu technicznego      

11. Kalisz - Jaz Rypinkowski II 2 000,00 5 367,84 
  Pomiary przemieszczeń 1 000,00 4 367,84 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego      

12. Kalisz - Jaz Bernardyński II 11 946,81 6 546,00 
  Pomiary przemieszczeń 1 500,00 5 546,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 10 446,81 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badania podwodne 9 446,81   
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego      

13. Okole II 20 725,42 34 068,05 
  Pomiary przemieszczeń 16 559,80   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 31 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geofiz.+3 otwory+analiza   30 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  3 165,62 3 068,05 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

14. Czyżkówko II 18 371,10 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń 17 371,10   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego      

15. Pakość - zapora + hydrowęzeł II 12 082,24 21 428,75 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 14 346,51 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 2 000,00 2 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań  5 082,24 5 082,24 
  Okresowa ocena zapory bocznej Kołuda     
  Okresowa ocena stanu technicznego      
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16. Gawrony - śluza + jaz I 4 000,00 30 585,01 
  Pomiary przemieszczeń 3 000,00 10 992,79 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    18 592,22 

17. Pątnów - śluza + przepompownia I/II 4 000,00 31 092,95 
  Pomiary przemieszczeń 3 000,00 10 702,70 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    19 390,25 

18. Morzysław - śluza + przepompownia III/II 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

19. Koszewo - śluza III 2 500,00 13 503,43 
  Pomiary przemieszczeń 1 500,00 7 662,16 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    4 841,27 

20. Poraj - zapora czołowa  I 22 000,00 45 784,52 
  Pomiary przemieszczeń 21 000,00 10 151,39 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    34 633,13 

21. Poraj - zapory boczne 1,2,3 + przepompownie III 23 000,00 41 280,69 
  Pomiary przemieszczeń 22 000,00 9 479,31 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    30 801,38 

22. Wały p.pow. m. Śrem 9 500,00 24 454,60 
  Pomiary geodezyjne 2 500,00 12 045,93 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne 6 000,00 6 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    5 408,67 
23. Wały p.pow. m. Częstochowa 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary geodezyjne     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne     
  Okresowa ocena stanu technicznego      
24. Okresowe oceny stanu technicznego - obiekty klasy III 

Kanału Bydgoskiego 15 168,63 43 096,21 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 15 168,63 15 168,63 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badanie agresywności wody na konstrukcję 14 168,63 14 168,63 
  Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 

podwodnego     
  Okresowa ocena stanu technicznego    27 927,58 

25. Grabów - jaz 1 000,00 11 000,00 
  Pomiary geodezyjne     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne     
  Okresowa ocena stanu technicznego    10 000,00 
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26. Oświęcim - jaz 1 000,00 11 000,00 
  Pomiary geodezyjne     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne     
  Okresowa ocena stanu technicznego    10 000,00 
27. Wały p. pow. m. Morzysław 5 600,00 15 754,81 
  Pomiary geodezyjne   4 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne 4 600,00 3 754,81 
  Okresowa ocena stanu technicznego    7 000,00 

  RZGW Poznań 267 503,61 502 541,19 

    

  
RZGW Warszawa 2014 

etap III etap IV 

Lp. OBIEKT - klasa     
1. WŁOCŁAWEK, II zapora czołowa, jaz, śluza 39 527,50 135 182,42 
  Pomiary przemieszczeń 12 000,00 49 742,41 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 27 527,50 27 527,50 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Sondowania górnego i dolnego stanowiska 26 527,50 26 527,50 
  Pomiary abrazji brzegów zbiornika     
  Batymetria     
  Okresowa ocena stanu technicznego    57 912,51 

2. WŁOCŁAWEK, II zapory boczne 1 000,00 18 402,04 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   17 402,04 

3. WŁOCŁAWEK, II - przepompownie 1 000,00 14 263,75 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   13 263,75 

4. Płock - brama przeciwpowodziowa 1 000,00 7 874,75 
  Pomiary przemieszczeń   2 441,70 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   4 433,05 
5 DĘBE, III - zapora czołowa i jaz 35 948,44 72 664,16 

  Pomiary przemieszczeń 11 000,00 27 566,56 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 24 948,44 24 948,44 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Sondowania górnego i dolnego stanowiska budowli 23 948,44 23 948,44 
  Pomiary abrazji brzegów zbiornika     
  Okresowa ocena stanu technicznego    20 149,16 
6 DĘBE, III - zapory boczne 13 500,00 23 374,13 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne 12 500,00 12 500,00 

  Okresowa ocena stanu technicznego, geotechnika   9 874,13 
7 DĘBE, III - przepompownie 1 000,00 18 685,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego    17 685,00 
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8 SULEJÓW, I 53 157,50 40 017,54 
  Pomiary przemieszczeń 44 796,11   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 8 361,39 8 361,39 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego 7 361,39 7 361,39 

  Badania geotechniczne     
  Okresowa ocena stanu technicznego    31 656,15 
9 SULEJÓW, I - zapory boczne + przepompownie 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badania geotechniczne     
  Okresowa cena stanu technicznego, geotechnika     

10 BRODY IŁŻECKIE, II  
oraz zapora boczna Styków z przepompownią 37 392,04 26 834,85 

  Pomiary przemieszczeń 36 392,04   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Badanie agresywności wody na konstrukcję     
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego    25 834,85 

11 WIÓRY, II 134 371,23 125 233,71 
  Pomiary przemieszczeń 61 681,22   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 72 690,01 77 888,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary abrazji brzegów zbiornika 21 802,29 26 000,28 
  Badanie chemii wody i osadów dennych 9 000,00 10 000,00 
  Batymetria 40 887,72 40 887,72 
  Okresowa ocena stanu technicznego    47 345,71 

12 ŻERAŃ, III - śluza 1 000,00 1 364,02 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    364,02 
  Okresowa ocena stanu technicznego      

  RZGW Warszawa 319 896,71 484 896,37 

    
    

  
RZGW Wrocław 2014 

etap III etap IV 

Lp. OBIEKT - klasa     
1 BUKÓWKA, I 33 727,25 27 478,88 
  Pomiary przemieszczeń 32 727,25 0,00 
  Pomiary przemieszczeń 27 727,25   
  Pom. Przemieszcz. zapory boczn. Miszkowice 5 000,00   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   26 478,88 
2 DOBROMIERZ, I 25 684,02 28 327,76 
  Pomiary przemieszczeń 24 684,02   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   27 327,76 
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3 KOZIELNO, I 34 651,04 130 699,64 
  Pomiary przemieszczeń 6 000,00 23 933,64 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 28 651,04 79 206,87 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria 27 651,04 78 206,87 
  Okresowa ocena stanu technicznego   27 559,13 
4 MIETKÓW, I 49 153,06 28 843,58 
  Pomiary przemieszczeń 48 153,06   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   27 843,58 
5 NYSA, I 6 000,00 68 545,30 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 41 384,75 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego     

  Batymetria     
  Okresowa ocena stanu technicznego   26 160,55 
6 OTMUCHÓW, I 25 722,77 75 372,26 
  Pomiary przemieszczeń 10 000,00 42 598,19 
  Pomiary przemieszczeń 5 000,00 42 598,19 
  Pom. przemieszczeń przelewu boczn. Ścibórz 5 000,00   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 15 722,77 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 

  
Prace podwodne z użyciem bezzałogowego pojazdu 
podwodnego 14 722,77 0,00 

  Batymetria     
  Okresowa ocena stanu technicznego   31 774,07 
7 SŁUP, I 18 670,86 25 539,42 
  Pomiary przemieszczeń 17 670,86   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria     
  Okresowa ocena stanu technicznego   24 539,42 
8 TURAWA, I 41 000,00 168 938,94 
  Pomiary przemieszczeń 6 000,00 43 570,72 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 35 000,00 97 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria 34 000,00 96 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego   28 368,22 
9 BRZEG DOLNY, II - STOPIEŃ WODNY 3 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń 2 000,00   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

10 SOSNÓWKA, II 9 000,00 50 446,37 
  Pomiary przemieszczeń 8 000,00 22 805,39 
  Pomiary przemieszczeń 3 000,00 22 805,39 
  Pom. przemieszczeń zapory boczn. Podgórzyn 5 000,00   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria     
  Okresowa ocena stanu technicznego   26 640,98 
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11 TOPOLA, II 52 004,80 126 413,59 
  Pomiary przemieszczeń 2 500,00 25 405,64 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 49 504,80 73 504,81 
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Batymetria 48 504,80 72 504,81 
  Okresowa ocena stanu technicznego   27 503,14 

12. MIĘDZYGÓRZE, II 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

13. STRONIE ŚLĄSKIE, II 4 000,00 19 553,90 
  Pomiary przemieszczeń 3 000,00 8 178,69 
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego   10 375,21 

14. JANUSZKOWICE - JAZ SEKTOROWY, III 1 000,00 1 442,13 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    442,13 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

15. KRĘPA - JAZ SEKTOROWY, II 1 000,00 1 196,01 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    196,01 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

16. KRAPKOWICE - JAZ SEKTOROWY, II 1 000,00 1 154,74 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    154,74 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

17. ROGÓW - JAZ KLAPOWY, III 1 000,00 1 082,53 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    82,53 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

18. KĄTY - JAZ SEKTOROWY, II 1 000,00 1 196,01 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    196,01 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

19. GROSZOWICE - JAZ SEKTOROWY, III 1 000,00 1 175,38 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    175,38 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

20. OPOLE - JAZ KLAPOWY NA ODRZE, III 1 000,00 1 294,75 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    294,75 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

21. OPOLE - JAZ KLAPOWY NA KANALE ULGI, III 1 000,00 1 176,85 
  Pomiary przemieszczeń     
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  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    176,85 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

22. MŁYNÓWKA - JAZ WLOTOWY + BRAMA PPOW, III 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego     

23. WRÓBLIN - JAZ SEKTOROWY, III 1 000,00 1 530,55 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    530,55 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

24. DOBRZEŃ - JAZ SEKTOROWY, III 1 000,00 1 383,18 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    383,18 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

25. ZAWADA - JAZ SEKTOROWY, III 1 000,00 1 530,55 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań    530,55 
  Okresowa ocena stanu technicznego     

26. 
ZWANOWICE 
JAZ SEKTOROWY + ŚLUZA (nowa), III 

14 060,26 14 190,08 

  Pomiary przemieszczeń 13 060,26   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego   13 190,08 

27. LIPKI - JAZ KLAPOWY, III 14 213,36 10 144,62 
  Pomiary przemieszczeń 13 213,36   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego   9 144,62 
28. RÓŻANKA - JAZ 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego     

29. OPATOWICE - JAZ 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego     

30. JANOWICE - JAZ 1 000,00 1 000,00 
  Pomiary przemieszczeń     
  Przeglądy techniczne 1 000,00 1 000,00 
  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego     

31. RATOWICE - JAZ 10 759,62 7 992,95 
  Pomiary przemieszczeń 9 759,62   
  Przeglądy techniczne i prace specjalne 1 000,00 1 000,00 
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  Bieżąca analiza wyników pomiarów i badań      
  Okresowa ocena stanu technicznego   6 992,95 

  RZGW Wrocław 357 647,04 802 649,97 
  RAZEM NETTO 1 626 016,26 2 856 139,12 
  Podatek VAT 23 % 373 983,74 656 912,00 
  RAZEM BRUTTO 2 000 000,00 3 513 051,11 

ZAOKRĄGLENIE DO PEŁNYCH KWOT 2 000 000,00 3 513 050,00 

    

  

Etap III 
rozliczony 
fakturą z dnia 
03.07.2014 
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