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1 Lokalizacja zbiornika
Projektowany zbiornik wraz z budowlami z nim związanymi zlokalizowany będzie na rzece Giełczwi (zwanej również Giełczewką)
powyżej miejscowości Piaski i lewostronnego dopływu Giełczwi – rzeki Sierotki. Zbiornik będzie miał charakter derywacyjny – będzie się
znajdował w dolinie rzeki na jej lewym brzegu obok koryta cieku i nie będzie przegradzał tej doliny. Projektowany zbiornik wraz z
budowlami wodnymi znajdować się będą na gruntach następujących wsi:
- Miasto Piaski,
obręb 1
- Gardzienice Drugie,
obręb 10
- Giełczew,
obręb 11
Administracyjnie zbiornik zlokalizowany jest w województwie lubelskim, powiecie świdnickim, gminie Piaski.
Lokalizację zbiornika pokazano na rysunku poglądowym.

2 Planowane działania










W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:
Zbiornika o charakterze derywacyjnym (zlokalizowanego obok koryta cieku w jego dolinie) wraz z zaporą czołową oraz groblami.
Zbiornik składać się będzie z dwóch akwenów o odmiennym charakterze – akwenu filtracyjno-sedymentacyjnego i akwenu
głównego.
Budowli przelewowej (upustowej) z akwenu głównego wraz z korytem odprowadzającym wody ze zbiornika do rzeki Giełczwi.
Budowli wpustowej pomiędzy akwenem filtracyjno-sedymentacyjnym a akwenem głównym.
Węzła rozrządowego (ujęcie z rz. Giełczwi do akwenu filtracyjno-sedymentacyjnego zbiornika). Budowla ma za zadanie podział
płynącej wody w rzece Giełczwi pomiędzy koryto cieku i zbiornik retencyjny.
Odcinkowe przełożenie koryta rzeki Giełczwi .
Przełożenie rowu w rejonie akwenu filtrująco – sedymentacyjnego.
Budowa budowli komunikacyjnych związanych ze zbiornikiem na rzece Giełczwi.
Przebudowa linii energetycznych wraz z przejściem przez koryto rzeki Giełczwi.

3 Czasza zbiornika
Projektowany zbiornik wykonany będzie jako zbiornik zlokalizowany obok cieku (derywacyjny). Zbiornik od strony wschodniej (od
strony rzeki Giełczwi) będzie w całości otoczony przez zaporę boczną. Od strony północnej zbiornik opierać się będzie o zaporę czołową w
której zlokalizowana będzie budowla upustowa. Zapora czołowa zbiornika nie będzie przegradzać rzeki.
Niewielkie piętrzenie wody w rzece odbywać się będzie jedynie na budowli rozrządowej zlokalizowanej przy akwenie filtracyjno sedymentacyjnym. Budowla ta wpuszczać będzie wodę na tereny zbiornika znajdujące się obok koryta rzeki. Przepływ przez koryto rzeki
będzie praktycznie niezakłócony, korytem rzeki płynąć będzie duża część przepływów powodziowych, dzięki czemu budowle zbiornika
mogą być mniejsze, gdyż nie muszą być przystosowane do przepuszczania całych przepływów wielkich. Niewielkie piętrzenie wód rzeki
odbywać się będzie na progu stabilizującym węzła rozrządowego. Konstrukcja budowli węzła rozrządowego nie będzie powodowała barier
w migracji organizmów, ani przerwania ciągłości morfologicznej cieku.
Zbiornik składać się będzie z dwóch akwenów: filtracyjno-sedymentacyjnego, oraz akwenu głównego. Akwen filtracyjno sedymentacyjny położony będzie w górnej części zbiornika i będzie posiadał charakter płytkiego zbiornika ziemno-wodnego tworząc cenne
siedliska związane z terenami zalewanymi i podmokłymi. W akwenie tym, za sprawą spowolnionego przepływu i bujnej roślinności ziemnowodnej, wpływające do zbiornika wody rzeki Giełczwi, poddawane będą procesowi „samooczyszczania” z namułów i substancji
biogennych.
Akweny oddzielać będzie grobla wyposażona w budowlę wpustową przez którą przepływać będzie woda pomiędzy akwenami
z akwenu filtracyjno-sedymentacyjnego do akwenu głównego. Poziom zwierciadła wody w obydwu akwenach będzie taki sam. Akwen
główny będzie posiadał większe głębokości (około 1,5-3m) i otwarte lustro wody z pasem roślinności brzegowej zlokalizowanym od strony
odwodnej na ławce zapory bocznej. Brzeg zachodni zbiornika będzie "opierał się" o istniejący teren. W części położonej bliżej zapory
czołowej będzie on formowany w sposób sztuczny. Skarpy zostaną uformowane z łagodnym spadkiem (1:7 ÷ 1:10). Zbiornik w tym rejonie
będzie nieznacznie pogłębiony aby uniknąć dużych obszarów o głębokości poniżej 1m.

4 Zapory i groble zbiornika
Zbiornik od strony północnej będzie posiadał zaporę czołową, w której znajdować się będzie budowla upustowa. Od strony
wschodniej cały brzeg zbiornika będzie odgrodzony od rzeki Giełczwi zaporą boczną. Ponadto pomiędzy akwenami zbiornika wykonana
zostanie grobla oddzielająca, wyposażona w budowlę - wpust z akwenu filtrująco-sedymentacyjnego do akwenu głównego.
Technologia wykonania zapór uwzględnia występowanie w podłożu gruntów słabonośnych.
Zapory zbiornika wykonane będą jako ziemne.
Zapora czołowa zbiornika
Korona zapory posiadać będzie szerokość 5m. W osi korony zapory wykonana zostanie przesłona wodoszczelna z grodzic
winylowych o długości 10m. Przesłona ta zapewni szczelność korpusu zapory. Umocnienie korony wykonane zostanie w postaci
utwardzonego ciągu komunikacyjnego (pieszego) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezfazowej w obrzeżach betonowych.
Szerokość nawierzchni 4 m. Od strony odwodnej wykonana będzie barierka zabezpieczająca.
Skarpa odwodna o nachyleniu 1:3 umocniona zostanie narzutem kamiennym z kamienia grubego.
Od strony odpowietrznej wykonana zostanie ława o szerokości 5,45 m. Nachylenia skarp odpowietrznych wynosić będą 1:3. Skarpy
i ława posiadać będą nawierzchnię trawiastą.

Zapora boczna zbiornika
Szerokość korony zapory wynosić będzie 5m. Korona zostanie uformowana ze spadkiem poprzecznym (2%) w kierunku skarpy
odpowietrznej, skąd woda spływać będzie po trawiastych skarpach zapory. W osi korony zapory wykonana zostanie przesłona
wodoszczelna z grodzic winylowych o długości 10m. Przesłona ta zapewni szczelność korpusu zapory. Od strony odwodnej wykonana
będzie "ławka" o szerokości 3m, która znajdować się będzie poniżej lustra wody, ok. 65 cm poniżej NPP.
Pozwoli to na naturalne porastanie "ławki" przez roślinność przybrzeżną. Roślinność ta zwiększy bioróżnorodność zbiornika, stworzy
miejsca ukrycia dla młodocianych postaci ryb i innych drobnych zwierząt, jak też będzie stanowić naturalne, dodatkowe umocnienia
brzegu, minimalizując wpływ falowania wody na zbiorniku. Nachylenie skarpy poniżej ławki (w podwodnej części) wynosić będzie
około 1:4.
Skarpa powyżej ławki posiadać będzie nachylenie 1:3 i umocniona będzie narzutem z kamienia grubego, podobnie jak skarpa zapory
czołowej.
Umocnienie korony wykonane zostanie w postaci utwardzonego ciągu komunikacyjnego (pieszego) o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej, bezfazowej w obrzeżach betonowych. Szerokość nawierzchni 4 m.
Od strony odpowietrznej wykonana zostanie ława o szerokości 5,45 m. Nachylenia skarp odpowietrznych wynosić będą 1:3.
Skarpy i ława posiadać będą nawierzchnię trawiastą.

5 Węzeł rozrządowy kalibrujący dopływ z rzeki Giełczew do zbiornika przez akwen filtracyjno – kalibrujący
Węzeł rozrządowy to zespół budowli wodnych mających za zadanie podział płynącej rzeką Giełczewką wody na projektowany
zbiornik i koryto rzeki płynącej obok zbiornika. Węzeł ten składać się będzie z następujących budowli:
 próg stabilizujący usytuowany w korycie Giełczwi,
 próg przelewowy usytuowany na dopływie do zbiornika,
 wlot do akwenu filtracyjno – sedymentacyjnego.
Budowle te tworzą jedną funkcjonalną całość zapewniając praktycznie bezobsługowy podział płynącej wody w rzece na
zbiornik i koryto rzeki z zachowaniem wymaganego przepływu minimalnego (nienaruszalnego) w rzece.
Funkcje węzła rozrządowego jest następująca:
 Budowla umożliwi zasilanie zbiornika zarówno podczas niskich jak i wysokich przepływów wód w korycie rzeki Giełczwi;
 Zapewniony będzie zawsze przepływ w rzece - nie mniejszy niż przepływ nienaruszalny (biologiczny);
 Przepływy wyższe od nienaruszalnego będą częściowo kierowane do zbiornika a część pozostała powinna przepływać
korytem rzeki;
 Budowla umożliwi migrację ichtiofauny w rzece niezależnie od wielkości przepływów;
 Budowla będzie działać bezobsługowo lub z niewielkim zaangażowaniem służb eksploatacyjnych.

Próg stabilizujący
Budowla zaprojektowana została ze stalowej ścianki szczelnej której korona posiada żelbetowy oczep. W osi budowli
zaprojektowano szczelinę umożliwiającą przepuszczanie przepływów nienaruszalnych w każdych warunkach.
Zadaniem progu stabilizującego jest przepuszczenie przepływu nienaruszalnego do zasilania rzeki Giełczwi podczas niskich
przepływów. Przepływy przekraczające przepływ nienaruszalny, będą nieznacznie piętrzyły się na budowli i samoczynnie (bez konieczności
ingerencji obsługi) dzieliły się na zasilanie zbiornika Piaski i koryta rzeki.
Próg przelewowy
Budowla zaprojektowana została ze stalowej ścianki szczelnej której korona posiada żelbetowy oczep stanowiący krawędź
przelewową. Krawędź przelewowa umożliwia dopływ wody do zbiornika w określonych ilościach (zależnie od poziomu zwierciadła wody
w rzece) jednocześnie uniemożliwiając wypływ wsteczny wody ze zbiornika do Giełczwi.
Wlot do akwenu filtracyjno - sedymentacyjnego
Zaprojektowany wlot w postaci przepustu pod zaporą akwenu filtracyjno - sedymentacyjnego posiadał będzie konstrukcję stalowo-ziemną
wykonaną z karbowanych profili stalowych, zasypaną gruntem.
Umocnienia dna i skarp koryta rzeki zaprojektowano w obrębie całego węzła. Stanowisko górne progu przelewowego oraz progu
stabilizującego zaprojektowano umocnione narzutem z kamienia grubego.

6 Wlot do akwenu głównego
Zaprojektowany wlot posiada identyczną konstrukcję jak wlot do akwenu filtracyjno - sedymentacyjnego.
W obrębie budowli zaprojektowano umocnienia w dnie i na skarpach wykonane z narzutu kamiennego.

7 Budowla przelewowa (upustowa) z akwenu głównego
Zaprojektowano budowlę o konstrukcji betonowej stanowiącą odpływ z akwenu głównego.
Budowla składa się z 3 integralnych elementów spełniających różne funkcje.
Są to:
Przelew służący do utrzymywania stałego, zadanego poziomu wody w zbiorniku oraz umożliwiający regulowania poziomu wody
w przypadku konieczności stworzenia rezerwy dla przyjęcia wód powodziowych. Umożliwia on również całkowite spuszczenie wody ze
zbiornika.
Sztolnia służąca przepuszczeniu wód z przelewu pod korpusem zapory.
Wylot służący wygaszeniu energii odpływającej ze zbiornika wody i skierowaniu jej do kanału odpływowego.
Wszystkie 3 elementy budowli przelewowej są od siebie oddylatowane.
Powyżej przelewu zaprojektowano umocnienia w dnie wykonane z płyt betonowych (umocnienia tzw. "sztywne").
Poniżej wylotu zaprojektowano umocnienia w dnie i na skarpach wykonane z płyt betonowych (umocnienia tzw. "sztywne")
oraz z narzutu kamiennego (tzw. "elastyczne").
W obrębie budowli przelewowej zaprojektowano pięć ciągów schodów skarpowych. I tak:
 od strony WG 2 ciągi schodów
 na skarpie odpowietrznej 1 ciąg schodów
 zejście z ławeczki zapory na poziom terenu przy wylocie możliwe będzie dwoma ciągami schodów.
 przy przyczółkach wylotu, po obu stronach, zaprojektowano utwardzenia wykonane z kostki betonowej.

8 Przełożenie koryta rzeki Giełczwi
Budowa zbiornika wymaga częściowego przełożenia koryta Giełczwi. Nowe koryto zostanie wykonane po prawej stronie obecnego
koryta poza obrysem projektowanego zbiornika i jego zapór. W celu uzyskania koryta zbliżonego pod względem morfologicznym do
naturalnego, nowe koryto wykonane zostanie z zachowaniem zróżnicowania kształtu jego przekrojów i spadków podłużnych. Przekrój
poprzeczny koryta będzie zmienny, ze zmienną szerokością dna i zmiennym nachyleniem skarp. Odcinkowo występować będą płycizny oraz
półki porastane przez roślinność nadbrzeżną położone nad strefą stanów średnich.

9 Funkcje rekreacyjne
Projektowany zbiornik umożliwia wykorzystanie go do celów rekreacyjnych, takich jak:
- wędkarstwo sportowe;
- uprawianie sportów wodnych;
- wypoczynek nad wodą np. plażowanie, kąpiele;
- rekreacja czynna, np. wycieczki piesze i rowerowe, spacery;
- rekreacja edukacyjna związana z poznawaniem przyrody (roślinność, zwierzęta).
Celom tym służą zaprojektowane lub przewidziane miejsca wokół zbiornika:
- projektowany parking z pochylnią umożliwiającą wodowanie sprzętu wodnego;
- projektowane umocnienia korony zapór wykonane z kostki betonowej, bezfazowej;
- projektowane 2 kładki nad korytem Giełczwi zlokalizowane przy wschodnim brzegu zbiornika;
- projektowany przepust nad korytem Giełczwi w rejonie OSP;
- projektowany pomost cumowniczy zlokalizowany przy zaporze bocznej zbiornika;
- przewidziano miejsce na plażę zlokalizowane na zachodnim brzegu zbiornika, od strony Piask i przewidywane doprowadzenie
energii elektrycznej;
- przewidziano w przyszłości oświetlenie korony zapory bocznej zbiornika.

10 Budowle komunikacyjne i dojazd do obiektów zbiornika
Zaprojektowano poniżej wyszczególnione elementy komunikacyjne umożliwiające prawidłową eksploatację zbiornika jak również
wykorzystanie go do celów rekreacyjnych:
- dojazd do zapory od strony Piask;
- dojazd do wylotu z budowli przelewowej;
- drogi umożliwiające dojazd/dojście do różnych miejsc wokół zbiornika - istniejące oraz nowe;
- istniejąca kładka stalowa nad korytem Giełczwi zostanie poddana remontowi.

11 Parametry zbiornika przeciwpowodziowego „Piaski”
Lp.

Element i cecha charakterystyczne zbiornika

1.

Typ zbiornika

2.

Normalny poziom piętrzenia wody w zbiorniku (NPP)

3.

Wielkość
około

Jednostka
m npm
(PL-KRON86NH)

derywacyjny

Maksymalny poziom piętrzenia (Max PP)

m npm

183,90

4.

Minimalny poziom piętrzenia (Min PP)

m npm

182,80

5.

Nadzwyczajny poziom piętrzenia (Nad PP)

m npm

184,10

6.

Długość linii brzegowej (brzegu naturalnego)

m

4 190

7.

Powierzchnia zalewu przy NPP, w tym:
- Powierzchnia akwenu filtrująco - sedymentacyjnego
zbiornika
- Powierzchnia akwenu głównego zbiornika

ha

96,85

ha

11,20

8.
9.
10.
11.
12.

Pojemność zbiornika przy NPP
Pojemność zbiornika przy Max PP
Pojemności użytkowej zbiornika (NPP - Min PP)

ha

183,30

85,65

ok. tys. m

3

2 054,29

ok. tys. m

3

2 668,02

ok. tys. m

3

464,26

3

613,73

13.

Pojemność powodziowa stała (Max PP - NPP)

ok. tys. m

14.

Pojemność powodziowa forsowana (Nad PP - Max PP)

ok. tys. m3

226,43

3

840,16

15.

17.

Całkowita rezerwa powodziowa
Średnia głębokość akwenu filtrująco - sedymentacyjnego
zbiornika przy NPP
Średnia głębokość akwenu głównego zbiornika przy NPP

18.

Długość zbiornika

m

3 430

19.

Szerokość głównej części zbiornika (średnia)

m

360

20.

Łączna powierzchnia 5 sztucznych wysp

ha

4,63

16.

ok. tys. m
m

0,77

m

2,30

