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KONCEPCJA ODWODNIENIA
,
MIASTA PODKOWA LESNA

1.

Z uwagi na charakter miasta Podkowa LeSna, nazywanym "miastem

ogrodem" i istniej<tcy drzewostan, odwodnienie terenu nalezy prowadzie
bardzo ostroznie bez naruszenia r6wnowagi wodnej.
Bogaty drzewostan miasta posiada uksztaltowany system korzeniowy,
kt6ry moze okazae si~ bardzo wrazliwy na ewentualne obnizanie
zwierciadla w6d gruntowych.
Realizowane rozwi<tzania odwodnienia i odprowadzenia nadmiaru w6d
opadowych powinny zabezpieczye przed zalewaniem tereny zanizone, a
jednoczesnie nie powinny powodowae znacznych obnizen
ustabilizowanego poziomu w6d gruntowych.
Najlepszym rozwi<tzaniem byloby odprowadzenie nadmiaru w6d w
okresach mokrych, a zasilenie w6d gruntowych w okresach suchych.
Takie rozwi<tzanie mog<tzapewnie jedynie zbiorniki retencyjne,
kt6rych budowa w zagospodarowanym terenie miasta b~dzie trudna lub
Wf\tCZniemozliwa.
W celu spelnienia podanych wyzej warunk6w zaproponowano w koncepcji takie
rozwi<tzania, kt6re pozwol<tna maksymalne wykorzystanie istniej<tcych row6w
odplywowych bez budowy kosztownych gl\tbokich system6w kanalizacji
deszczowej.
2.

Wykonany w przeszlosci system row6w melioracyjnych na terenie miasta
Podkowa
Lesna moze zapewnie odwodnienie znacznej cz~sci miasta pod
warunkiem corocznej ich konserwacji biez<tcej oraz odmulenia
wszystkich niedroznych ( zamulonych ) przepust6w przejazdowych.

3.

W pierwszej kolejnosci nalezy oczyscie z namulu przepusty pod szos<t
Pruszk6w - Grodzisk oraz uporz<tdkowae odcinek ujsciowy rowu Rs 11 od
szosy Pruszk6w Grodzisk do ulicy Grodziskiej.
Na tym odcinku nalezy przeprowadzie konserwacj~ gruntow<trowu
polegaj<tc<tna zwi\tkszeniu przekroju poprzecznego, pogl\tbieniu,
poszerzeniu dna i umocnieniu skarp.
W ramach prowadzonej konserwacji gruntownej konieczna b~dzie
przebudowa wszystkich istniej<tcych przepust6w.

4.

W celu zapewnienia swobodnego odplywu w6d z terenu miasta Podkowa
Lesna powinien bye zapewniony odplyw przez tereny nalez<tce do
Miasta Milan6wek i Gminy Brwin6w.
W zwi<tzku z tym nalezy wyst'lPie do w/w samorz<td6w 0 dokonanie w
najblizszym czasie niezb<tdnych zabieg6w konserwacyjnych na rowie
Rs 11, polegaj <tcychna odmuleniu dna, dostosowaniu przekroju
poprzecznego rowu do przeprowadzenia maksymalnych przeplyw6w
oczyszczeniu z namulu przepust6w.

5.

Dla zabezpieczenia przed zalewaniem wodami powodziowymi teren6w
Miasta Podkowa Lesna polozonych w g6rnej cz<tscizlewni ( w przeci\tciu
z u1ic<t Irysow<t), zaproponowano w koncepcji przebudow<t rowu
Rs 11/20 na dlugosci 20 m na rurocictg betonowy 0 srednicy 1,2 m i

pol'lczenie go z rowem Rs -11, z jednoczesnym przeprowadzeniem
konserwacji tego rowu na odcinku ul. Irysowa - ul. Storczyk6w.
6.

Pogl~bienie rowu Rs 11 na odcinku wsp6lnym z gruntami wsi Z6lwin,
proponuje si~ przeprowadzi6 dopiero po zlikwidowaniu ( odci~ciu)
odprowadzania do rowu sciek6w sanitarnych z przyleglych posesji.

7.

Rozwi'lzanie odprowadzenia nadmiaru w6d opadowych i powodziowych z
terenu miasta, nalezy prowadzi6 w nast~puj'lcej kolejnosci:
- odmulenie wszystkich istniej'lcych przepust6w i w nawi'lzaniu do
rz~dnych ich posadowienia, przeprowadzenie odmulenia row6w,
wyr6wnanie przekroju poprzecznego, poszerzenie dna i ewentualne
umocnienie skarp. Dotyczy to r6wniez row6w przyulicznych,
przebudow~ przepust6w posadowionych za wysoko i hamuj'lcych
odplyww6d,
odprowadzenie w6d opadowych rurocictgami pelnymi i drenazowymi z
miejsc najnizszych i najcz~sciej zalewanych w okresach intensywnych
opad6w,
wykonanie sciek6w powierzchniowych w ulicach 0 nawierzchni
asfaltowej l'lcznie ze studniami chlonnymi.
wykonanie urz'ldzen podczyszczaj'lcych przed odprowadzeniem w6d
do row6w.

8.

Projekty rurocictg6w odwadniaj'lcych i przebudow~ przepust6w nalezy
opracowac na aktualnych mapach do cel6w projektowych.
Odprowadzenie w6d opadowych rurocictgami do row6w wymaga6 b~dzie
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od wlasciwego STAROSTY
POWIATOWEGO.

