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PROTOKÓŁ
z przeglądu urządzenia wodnego

zdnia2lipca 2020 r.

Nazwa urządzenia wodnego: Wał przeciwpowodziowy rz. Wisły,

lewostronny, odc. Buraków — Nowy Kazuń
km urządzenia wodnego(rzeki) od

Lokalizacja: gm. Łomianki

Zespół w składzie:

Przewodniczący:|Adam Parzuchowski NW Warszaw REWAWE

Członkowie: Aleksandra Michalska. NW Warszawa PGW WP l

Piotr Nabiałek |
NW Warszawa PGW WP
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Roboty wykonane w okresie od poprzedniego przeglądu z dnia 9.07.2020r.
I ; 4 Rozmiar rzeczowy is.  * (ar, godz., mb,mż/m*) si lokalizacja

Zakres prac konserwacyjnych wykonanych w trakcie poprzedniej konserwacji w roku

1.
|

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp o korony wału kosiarka bijakową na ciągniku
2. | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy korony i wały wałów z użyciem

KkosrEnyCHI spalinowych - w miejscach o utrudnionym dostępie dla sprzętu
mechanicznego — w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów,
słupków zamontowanych na wale.



3.|Wygrabianie ręczne wykoszonych porostów ze skarp, koronyi ławy wałów. Wygrabione

porosty usunięto spoza ławy wałów, zrębkowano, pozostawiono do naturalnego rozkładu.

4. |Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzakówi podszycia.

5.|Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp, krzaki uprzednio rozdrobniono
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2.W celu utrzymania urządzeń we właściwym stanie planuje się wykonać:

Rozmiar rzeczowyw. Rodzaj robót laigódk; miEaTĄ
|

| ilokalizacja
| Dwukrotną konserwacęa wału przeciwpowodziowego lewostronnego wału

przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków - Nowy Kazuń,
zgodnie z umową 451/ROO/2020 z dnia. 22.05.2020 r.

- I konserwacja - czerwiec 2020 r. - wykonano w dniach 29.05.2020r. - 30.06.2020 r.,

w zakresie:

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp o korony wału kosiarka bijakowąna ciągniku

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy korony i wały wałów z użyciem kos ręcznych i

spalinowych — w miejscach o utrudi wym dostępie dla sprzętu mechanicznego — w pobliżu szlabanów,

budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupków zamontowanych na wale,

- Wygrabianie ręczne wykoszonych porostów ze skarp, koronyi ławy wałów. -
- Wygrabione porosty usunięto spoza ławy wałów, zrębkowano, pozostawiono do naturalnego rozkładu.

- Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia.

- Zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp, krzaki uprzednio rozdrobniono

- Il konserwacja — październik 2020r.
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Podpisy członków zespołu i osób biorących udział w przeglądzie:
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