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2 

 

 
NAZWY I KODY: 
 
CPV – 71327000 – 6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
CPV – 71328000 – 3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 
CPV – 71323100 – 9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
CPV – 71000000 – 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
CPV – 71320000 – 2 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV – 45233161 – 5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
CPV – 45233162 – 2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
CPV –45111200–0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV – 45111300 – 1 - Roboty rozbiórkowe 
CPV – 34971000 – 4 - Urządzenia do bezpośredniego monitorowania 
CPV – 03419100 – 1 - Produkty z drewna ciętego 
CPV – 45111291 – 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
 
SPIS DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ: 
 

Lp. Nr ewid. dz. Obręb Gmina 

1.  2046/6 Dołhobrody Hanna 

2.  339/13 Hanna Hanna 

3.  372 Kuzawka Hanna 

4.  379 Kuzawka Hanna 

5.  208 Kuzawka Hanna 

6.  361     Pawluki Hanna 

7.  3/3 Dubeczno Hańsk 

8.  489 Dubeczno Hańsk 

9.  530 Dubeczno Hańsk 

10.  531 Dubeczno Hańsk 

11.  176 Hańsk Hańsk 

12.  179/2 Hańsk Hańsk 

13.  173   Hańsk Hańsk 

14.  222 Kulczyn Hańsk 

15.  91 Rudka Łowiecka Hańsk 

16.  16 Szczęśniki (Żdżarka) Hańsk 

17.  15 Szczęśniki Hańsk 

18.  83 Szczęśniki Hańsk 

19.  131 Szczęśniki Hańsk 

20.  73 Wołoskowola Stary Brus 

21.  23 Borysik Urszulin 

22.  53 Sumin Urszulin 

23.  247 Orchówek Włodawa 

24.  694 Orchówek Włodawa 
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25.  704 Orchówek Włodawa 

26.  891 Orchówek Włodawa 

27.  1625 Orchówek Włodawa 

28.  190/2 Szuminka Włodawa 

29.  651 Różanka Włodawa 

30.  638 Różanka Włodawa 

31.  723 Różanka Włodawa 

32.  724 Różanka Włodawa 

33.  1915     Stawki Włodawa 

34.  517 Siedliszcze Wola Uhruska 

35.  554 Siedliszcze Wola Uhruska 

36.  358 Siedliszcze Wola Uhruska 

37.  615 Wola Uhruska (wzdłuż Bugu) Wola Uhruska 

38.  55/1 Zbereże Wola Uhruska 

39.  108/2 Zbereże Wola Uhruska 

40.  436 Bytyń Wola Uhruska 

41.  506/86 Bytyń Wola Uhruska 

42.  507 Bytyń (wzdłuż Bugu) Wola Uhruska 

43.  Od 508/1 do 508/5 Bytyń (wzdłuż Bugu) Wola Uhruska 

44.  509 Bytyń Wola Uhruska 

45.  510/1 Bytyń Wola Uhruska 

46.  510/2 Bytyń Wola Uhruska 

47.  511/1 Bytyń Wola Uhruska 

48.  511/2 Bytyń Wola Uhruska 

49.  400/10 Wola Uhruska Wola Uhruska 

50.  306/4 Wola Uhruska Wola Uhruska 

51.  249/4   Wola Uhruska Wola Uhruska 

52.  237/21, 336/8 Wola Uhruska Wola Uhruska 

53.  273/13   Wola Uhruska Wola Uhruska 

54.  370/2 Uhrusk Wola Uhruska 

55.  32 Macoszyn Duży Wola Uhruska 

56.  172 Piaski Wola Uhruska 

57.  401/1 Stulno Wola Uhruska 

58.  195/5 Suchawa Wyryki 

59.  27 Suchawa Wyryki 

60.  151 Kaplonosy – Kolonia Wyryki 

61.  762 Krzywowierzba Wyryki 
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Jeżeli w niniejszym dokumencie wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub 
pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, sprzętu, itp., Zamawiający 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, sprzętu, itp. równoważnych o parametrach nie 
gorszych niż wskazane. 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
A    BRANŻA TURYSTYCZNA 
B    BRANŻA TELETECHNICZNA – objęta osobnym opracowaniem 
C    BRANŻA HYDROTECHNICZNA – objęta osobnym opracowaniem 
 
A    BRANŻA TURYSTYCZNA - ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 
 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 1  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 1.1  Zakres 
 1.1.1  Wstęp 
 1.1.2  Spodziewane efekty inwestycji 
 1.1.3  Zakres przedmiotu zamówienia 
 1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 1.2.1  Opis stanu istniejącego 
 1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 1.4.1  Powiat Włodawski 
 1.4.2  Gmina Wola Uhruska 
 1.4.3  Gmina Włodawa 
 1.4.4  Gmina Hanna 
 1.4.5  Gmina Wyryki 
 1.4.6  Gmina Hańsk 
 1.4.7  Gmina Urszulin 
 
 2  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 2.1  Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 
 2.1.1  Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej 
 2.1.2  Stadia dokumentacji projektowej 
 2.2  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 
 2.2.1  Roboty drogowe 
 2.2.2  Obiekty budowlane 
 2.2.3  Mała architektura 
 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 1  Informacje ogólne 
 2  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
 2.1  Przepisy prawne i normy 
 2.2  Zgodność z polityką lokalną 
 
III ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Schematyczny przebieg szlaku rowerowo – kajakowego „Dolina Bugu – bezgraniczne 

możliwości” 
2. Adaptacja starorzecza Bugu – lokalizacja poszczególnych obiektów 
3. Projekt koncepcyjny remontu wieży kościelnej, Hańsk Pierwszy, STUDIO „EFEKT” s.c. W. i M. 

Kowal, Włodawa 2010 
4. Projekt budowlano – wykonawczy budowy chodnika wraz ze zjazdami oraz parkingu w pasie 

drogi powiatowej w m. Sumin, Włodawa 18 lipca 2011r. 
5. Decyzja Nr 38/08 z dnia 8.02.2010r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie przystani wodnej i pomostu do cumowania kajaków w pobliżu rzeki Bug 
w miejscowości Różanka. 
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Podstawa opracowania: 
 
 
• Umowa z dnia 5.12.2011 na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres projektu: „DOLINA BUGU – 
BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI” 
• Ustalenia z Inwestorem. 
• Dostępna oferta rynkowa urządzeń i systemów. 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 – Działanie 7.1 
Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III – Infrastruktura turystyki. 
• Ustawa z dnia 07.07.1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 207 
poz. 2016). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759, nr 161, poz. 1078) z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004.). 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 1  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1.1  Zakres 

 1.1.1  Wstęp 

 

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków 

turystycznych, adaptację starorzecza Bugu, wzbogacenie szlaku o małą architekturę, taką jak 

przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, 

pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada także 

zakup sprzętu turystycznego. 

 

Branża hydrotechniczna 

 

Zakres prac hydrotechnicznych polega na adaptacji starorzecza Bugu w miejscowości Bytyń do 

celów retencyjnych. Planowane prace są spójne z projektem zagospodarowania turystycznego 

starorzecza, oraz z naturalnymi walorami przyrodniczymi terenu. 

 

Branża hydrotechniczna została objęta odrębnym opracowaniem.   

 

Branża teletechniczna 

 

W celu usprawnienia korzystania z projektowanej przestrzeni wprowadzony został system 

monitoringu, oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu hot – spot. Korzyści, jakie niesie zastosowanie 

takiego systemu, są następujące: 

 Podniesienie bezpieczeństwa w węzłowych miejscach infrastruktury turystycznej: 

 Ochrona elementów infrastruktury turystycznej 

 Prezentacja multimedialna, obraz i dźwięk, atrakcyjnych miejsc w Internecie 

 Ochrona elementów środowiska naturalnego 

 

Branża teletechniczna została objęta odrębnym opracowaniem.   

 

Branża turystyczna 

 

Celem projektu jest uzupełnienie szlaków istniejących, połączenie ich w jedną sieć tras 

turystycznych, łączących wszystkie ciekawe obiekty i miejsca. Zaplanowany został szlak rowerowy, 

który połączy istniejące atrakcje, oraz szlak kajakowy z licznymi pomostami i altanami. Szlak rzeczny 

można pokonać płynąc Bugiem rozpoczynając od Siedliszczy (na rzece Uherka) a kończąc w Kuzawce, 

lub mniejszymi rzekami: Włodawką, Krzemianką i Krzewianką. Projektowane szlaki przechodzą przez 

Włodawę – miasto trzech kultur. Trasa rowerowa wiedzie przez Sobiborski Park Krajobrazowy. 

Rozpoczyna się w Woli Uhruskiej a kończy w Różance. Poprowadzona została istniejącymi drogami 

utwardzonymi.  

Wszystkie elementy projektu utrzymane są w charakterze naturalnym, wręcz rustykalnym, 

nawiązującym do zastanego malowniczego charakteru gminy. 

 

 1.1.2  Spodziewane efekty inwestycji 

 

 Projekt zagospodarowania turystycznego Doliną Bugu zapewni zwiększenie atrakcyjności 
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całego terenu, co pociągnie za sobą wzrost liczby turystów i wzrost dochodów z turystyki dla regionu. 

Atutem projektu jest to, że wpisuje się on w istniejące szlaki turystyczne. Ponadto rozwiązanie kwestii 

hydrotechnicznych zalewu wpłynie na bezpieczeństwo sąsiadujących mieszkańców oraz na ochronę 

okolicznej przyrody. 

 

 1.1.3  Zakres przedmiotu zamówienia 

 1.1.3.1  Prace projektowe 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową, zawierającą co najmniej: 

 

· Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. Zmianami, ( Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 

2006 nr 156 poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 121, 

poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 

· Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę 

· Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostać opracowane 

z podziałem na obiekty oraz branże. 

· Przedmiar Robót umożliwiające etapowe rozliczanie inwestycji, 

· Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi w sposób 

czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów, 

· Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcje stanowiskowe urządzeń 

 

Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego poprzez dokonanie inwentaryzacji obiektu, wykona na własny 

koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 

 

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 

jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Przy drobnych elementach małej 

architektury wystarczą zgłoszenia prac budowlanych: altany i wiaty do 25m2, wieże widokowe, pomosty 

drewniane do 25m długości, place zabaw i fitness. Pozostałe obiekty wymagają pozwolenia na budowę: 

większe altany i pomosty (drewniane kładki spacerowe), betonowa ścieżka rowerowa, betonowe 

pochylnie do wodowania kajaków, rozbudowy budynków ze zmianą kubatury, remont wieży kościelnej 

itp. 
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Uzgodnień z odpowiednimi jednostkami wymaga ustawienie oznakowania szlaków: 

w przypadku szlaku kajakowego lokalizacja tablic w tzw. pasie drogi granicznej wymaga formalnego 

uzgodnienia z Komendą Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W przypadku 

oznakowania trasy rowerowej, tablice należy uzgodnić z właściwym zarządem dróg – Zarządem Dróg 

Powiatowych we Włodawie (w przypadku dróg powiatowych) lub z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad – Oddział w Lublinie (przy drogach wojewódzkich).  

 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów projektowych na obszary 

objęte przedmiotem zamówienia. 

 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, a także wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlanych – 

montażowych jak i przygotowania Projektu. Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia w przypadku nieodbycia wizytacji. 

 

 1.1.3.2  Zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót budowlanych oraz ilości przedstawiono w tabeli: 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość J.m. 

1. Powiat Włodawski Ilość J.m. 

1.1 Zakup i montaż witaczy 9,00 szt 

2. Gmina Włodawa Ilość J.m. 

2.1 Wieża widokowa (Różanka, Stawki) 2,00 szt 

2.2 Kładka spacerowa wzdłuż starorzecza Bugu w Orchówku            1,00 szt 

2.3 Pochylnia do wodowania kajaków (Orchówek, Różanka, Szuminka) 3,00 szt 

2.4 Ławki 4,00 szt 

2.5 Stojak na 10 rowerów 2,00 szt 

2.6 Kosze 3,00 szt 

2.7 Tablice informacyjne  4,00 szt 

2.8 Drogowskazy 5,00 szt 

3. Gmina Hańsk Ilość J.m. 

3.1 Remont wieży widokowej kościelnej 1,00 szt 

3.2 Kładka-ścieżka przy jeziorze Dubeczyńskim 500,00 m2 

3.3 Pomost drewniany do wodowania kajaków (Dubeczno) dwupoziomowy 1,00 szt 

3.4 Pomost drewniany do wodowania kajaków (Szcześniki) dwupoziomowy 1,00 szt 

3.5 Komleks: zadaszenie - altana, pochylnia (Szcześniki) 1,00 szt 
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3.6 Ławki 6,00 szt 

3.7 Kosze 4,00 szt 

3.8 Stojak na 10 rowerów 2,00 szt 

3.9 Drogowskazy 5,00 szt 

3.10 Tablice informacyjne 5,00 szt 

4. Gmina Wyryki Ilość J.m. 

4.1 Pomost drewniany do wodowania kajaków dwupoziomowy 1,00 szt 

4.2 Drewniana altana 1,00 szt 

4.3 Drewniana wiata       1,00 szt 

4.4 Ambony widokowe 1,00 szt 

4.5 Ławki 6,00 szt 

4.6 Kosze 4,00 szt 

4.7 Stojak na 10 rowerów 2,00 szt 

4.8 Drogowskazy 3,00 szt 

4.9 Tablice informacyjne 1,00 szt 

5. Gmina Hanna Ilość J.m. 

5.1 Pochylnia do wodowania kajaków (Pawluki, Kuzawka) 2,00 szt 

5.2 Ambony widokowe (Hanna, Dołhobrody) 2,00 szt 

5.3 Ławki 4,00 szt 

5.4 Kosze 2,00 szt 

5.5 Stojak na 10 rowerów 2,00 szt 

5.6 Drogowskazy 5,00 szt 

5.7 Tablice informacyjne (Pawluki, Kuzawka) 2,00 szt 

6. Gmina Urszulin Ilość J.m. 

6.1 Trasa rowerowa i parking z kostki brukowej przy jeziorze Sumin 1,00 kpl 

7. Gmina Wola Uhruska Ilość J.m. 

7.1 
Adaptacja starorzecza rzeki Bug w miejscowości Bytyń do celów retencyjnych - 
objęta osobnym opracowaniem  

1,00 kpl 

7.2 
Adaptacja starorzecza rzeki Bug w miejscowości Bytyń do celów rekreacyjnych 
z zachowaniem walorów przyrodniczych + adaptacja pomieszczeń "Pompki" 

1,00 kpl 

7.3 Umocnienie brzegów Uherki (dł. 40m) 40,00 mb 

7.4 Pomost drewniany do wodowania kajaków ("Pompka") 1,00 szt 

7.5 Pochylnia (Wola Uhruska, Zbereże) 2,00 szt 

7.6 Wiata zadaszona (przy zalewie, Zbereże) 2,00 szt 

7.7 Ławki 10,00 szt 

7.8 Kosze 5,00 szt 

7.9 Stojak na 10 rowerów 3,00 szt 

7.10 Drogowskazy 5,00 szt 

7.11 Tablice informacyjne (Siedliszcze, WolaUhr, StareStulno, Zbereże) 4,00 szt 
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 1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 1.2.1  Opis stanu istniejącego 

 

 

Istniejące szlaki kajakowe i rowerowe wyposażone są w oznakowanie turystyczne i małą 

architekturę. Nowopowstający projekt wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów będzie uzupełniał 

istniejące szlaki, ale także wpisywał się w nie przez zastosowanie odpowiedniej małej architektury 

i projektowanych obiektów. Tereny nadbużańskie są chronione pod względem przyrodniczym 

i krajobrazowym (znajdują się tu parki krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000), 

wobec tego projekt musi być dostosowany do wymogów tych wszystkich form ochrony. 

 

 

 

 1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

 Wymagania Zamawiającego do zastosowanych rozwiązań to funkcjonalność, nowoczesność 

i bezpieczeństwo eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty konieczne jest 

udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych elementów, np. urządzeń na plac zabaw, urządzeń 

fitness, wymagane są odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności 

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

 

 1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Właściwości funkcjonalno – użytkowe szlaku rowerowego i szlaku kajakowego przedstawiono 

z podziałem na poszczególne gminy. Schematyczny przebieg szlaków obrazuje Załącznik 1.  

(Opis punktów przystankowych tworzono we współpracy i w oparciu o materiały pana Józefa 

Tworka.) 

 

SZLAK KAJAKOWY: 

 

Szlak kajakowy rozpoczyna się od Siedliszcza (na rzece Uherka) a kończy w Kuzawce, 

prowadzi też mniejszymi rzekami: Włodawką, Krzemianką i Krzewianką. Poszczególne punkty 

przystankowe na Bugu to: Siedliszcze, Wola Uhruska, Bytyń, Zbereże, Orchówek, Różanka, Pawluki, 

Kuzawka. Przystanki na dopływach Bugu to: Suchawa (na Włodawce), Szczęśniki (na Więziennym 

Rowie – Krzewiance), Dubeczno (na Krzemiance). 

 

Szlak kajakowy, szczególnie na odcinku granicznym jakim jest rzeka Bug, musi być 

przygotowany bardzo skrupulatnie. Jego element muszą zapewniać: 

1. Przemyślany, praktyczny dobór miejsc do rozpoczynania i kończenia spływów, bądź ich 

etapów z uwzględnieniem zróżnicowanych możliwości uczestników spływów. 

2. Dostępność miejsc etapowych z lądu – dowóz i odbiór sprzętu, możliwość szybkiej 

ewakuacji dla osób poszkodowanych lub zagrożonych np. w wyniku radykalnego załamanie warunków 

pogodowych. 

3. Odpowiednie oznakowanie szlaku do nawigacji nawet dla początkujących uczestników. 

4. Bezpieczne przybijanie i wodowanie kajaków poprzez profilowanie brzegu, budowę 

pomostów i pochylni. (Józef Tworek, Chełm, 20 grudzień 2011r.) 
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SZLAK ROWEROWY: 

 

Szlak rowerowy ze względów funkcjonalnych i formalnych (jego długość, przeplatanie 

z istniejącymi trasami) podzielony został na Szlak Południowy i Szlak Północny. 

Przebieg szlaku północnego: Kuzawka – Hanna – Dańce – Nowy Holeszów – Lack – Żuków – 

Kaplonosy – Lubień – Wyryki – Adampol – Dobropol – Adamki (węzeł) – Okuninka (węzeł). Odcinek: 

Różanka – Stawki – Konstantyn – Lack zrealizowany jako szlak łącznikowy ze szlakiem rowerowym 

istniejącym. 

 

Szlak południowy – przebieg: Okuninka – Adamki – Suchawa – Żdżarka – Szczęśniki – 

Krychów – Hańsk Kolona – Hańsk – Dubeczno – Osowa-Podlaski – Osowa  – Sobibór PKP.  

Nie ma potrzeby oznakowania Szlaku Południowego na odcinku Sobibór – Okuninka – jest do 

odcinek wspólny z istniejącą trasą rowerową. Podwójne oznakowanie (Szlaku Południowego 

i Północnego) powinna mieć natomiast trasa przez Adamki i Okuninkę. Na odcinku ok. 4 km od 

skrzyżowania między rezerwatami do Sobiboru przewidziano wspólny przebieg trasy Południowej ze 

szlakiem istniejącym.   

Odcinek Hańsk – Kulczyn Kol. – Wereszczyn – Jez. Sumin realizowany jako rowerowy łącznik 

atrakcji turystycznych: jezior Sumin i Białe. 

Znakowanie szlaków rowerowych należy prowadzić wg wzorów ustanowionych przez PTTK, 

opisanych w ogólnie dostępnej instrukcji znakowania szlaków turystycznych. Projektowanie 

i wykonawstwo powinno być zlecone firmie (osobie) posiadającej uprawnienia znakarza szlaków. 

 

Podstawowe elementy obu szlaków (rowerowego i kajakowego) to ich odpowiednie czytelne 

oznakowanie, widoczne z rzeki oraz lądu, oraz elementy zagospodarowania poszczególnych miejsc 

etapowych i postojowych (altany, zadaszenia, miejsca do wodowania kajaków itd.) 

 

REALIZACJE SZLAKU ROWEROWEGO I KAJAKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH: 

 

 1.4.1  Powiat włodawski 

 

Powiat włodawski w ramach projektu „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości” jest odpowiedzialny za 

zakup i montaż 9 sztuk witaczy. 

 

 1.4.2  Gmina Wola Uhruska 

 

Działania w ramach projektu w Gminie Wola Uhruska dotyczą infrastruktury związanej z całym 

szlakiem kajakowym i rowerowym, a także adaptacji starorzecza Bugu do celów retencyjnych 

i rekreacyjnych. 

 W zakresie infrastruktury całości szlaku wykonane zostaną pomosty i pochylnie do wodowania 

kajaków, zadaszone wiaty, oraz tablice informacyjne i drogowskazy.  

 

SIEDLISZCZE – jest to początek projektowanego szlaku. 

Działka, którą inwestor dysponuje na cele budowlane to 517 i 554. Jest to teren poniżej mostu 

drogowego na Uherce – lewy brzeg bezpośrednio za mostem, 700 m od ujścia Uherki do Bugu. 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, 

- drogowskaz, 

- umocnienie (profilowanie) brzegu Uherki. 
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Rys. 1 Działka nr 51 i 554 (wzdłuż rzeki), Siedliszcze 

 

BYTYŃ i WOLA UHRUSKA - Teren planowanego zalewu bezpośrednio za starorzeczem od strony 
północnej w bezpośrednim sąsiedztwie Bugu. 
Zakres prac: 
- tablica informacyjna, 
- pochylnia betonowa na Bugu oraz starorzeczu 
- drogowskaz (droga nr 816) z Woli Uhruskiej (ul. Turystyczna) do kompleksu wypoczynkowego 
i stanicy kajakowej), 
Uwaga do planowanego pomostu na zalewie – dla kajakarzy pomost powinien być do 20 cm nad lustro 
wody. 

Działki przewidziane pod wymienione inwestycje to:  
 
306/4 Wola Uhruska 
436 Bytyń 
506/86 Bytyń 
507 Bytyń 
508/1 – 508/5 Bytyń 
509 Bytyń 
510/1 Bytyń 
510/2 Bytyń 
511/1 Bytyń 
511/2 Bytyń 
400/10 Wola Uhruska 
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Rys. 2 Teren pod adaptację starorzecza w Bytyniu 

 

STARE STULNO – gmina nie posiada tu działek, miejsce do rozważenia w dalszych etapach rozwoju 
szlaku. Na obecnym etapie – montaż tablicy informacyjnej. 

 

ZBEREŻE - poniżej słupa nr 1054 (przy miejscu corocznej budowy mostu pontonowego). 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, 

- drogowskaz (droga nr 816 – wjazd przy budynku nr 17), 

- budowa pochylni, 

- wiata zadaszona. 

Działki, którymi inwestor dysponuje na cele budowlane to 55/1 i 108/2. 

 

 

Adaptacja dawnego budynku kolejowego i jego otoczenia (tzw. „Pompki”) na cele rekreacyjne  

 

Zakres prac obejmuje przede wszystkim odrestaurowanie dawnego budynku kolejowego 
o powierzchni zabudowy 165 m2, powierzchni użytkowej ok 250 m2., tzw. „Pompki”, oraz 
zagospodarowania terenów jemu przyległych.  

„Punktem wyjścia niniejszych propozycji jest przekonanie o możliwości lokalizacji nad zalewem 
w Bytyniu węzłowego punktu obsługi turystyki kajakowej na szlaku Bugu. Konkurencyjnym dla węzła 
w Woli Uhruskiej jest miasto Włodawa, ale z powodu odległości nie stanowi zagrożenia dla 
potencjalnych możliwości Woli Uhruskiej, która dodatkowo nie posiada realnej konkurencji w górę 
szlaku na terenie powiatu chełmskiego a nawet hrubieszowskiego. Dobrze przygotowany węzeł obsługi 
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turystyki kajakowej zwany potocznie stanicą kajakową może być nie tylko miejscem jednodniowych 
pobytów wędrujących szlakiem Bugu, miejscem rozpoczynania i kończenia spływów, ale także 
doskonałą bazą i zapleczem przy kilkudniowych etapach na odcinku pow. chełmskiego i pow. 
włodawskiego (po zakończeniu etapu następuje powrót do bazy). Węzeł stanowić może jednocześnie 
miejsce obsługi turystyki rowerowej, pieszej, a także zaspokajać inne formy rekreacji jak wędkowanie 
czy nawet zaplecze imprez okolicznościowych. 

Wyjątkowo dogodnym miejscem na lokalizację stanicy jest teren z zabudową po dawnym 
ośrodku kolejowym przy założeniu, że kanał łączący starorzecze ze zbiornikiem od strony zachodniej 
przebiegać będzie przy jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren stanicy może być dodatkowo połączony 
kładką nad kanałem umożliwiając łatwy dostęp do kąpieliska. 

Dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb turystów wodnych stanica powinna posiadać 
następujące elementy: 

- pomost stały lub pływający o długości minimum 5m na kanale, w bezpośrednim 
sąsiedztwie wejścia na teren stanicy, 

- stojaki do przechowywania kajaków z zabezpieczeniem przed kradzieżą, 
- wypożyczalnię kajaków, 
- wygrodzenie całego terenu stanicy (wymiana obecnego ogrodzenia z ewentualnym 

powiększeniem terenu), 
- trawiaste pole biwakowe ocienione wysokimi drzewami i z podłączami elektryczności, 
- zadaszenie lub altana z ławkami i stołami oraz ewentualnie z kominkiem do grillowania, 
- wydzielone miejsce na ognisko, 
- murowany pawilon z miejscami noclegowymi, zapleczem sanitarnym, natryskami 

z ciepłą wodą, miejscem do przyrządzania prostych posiłków i świetlico-stołówkę (istniejący budynek), 
- dobrym rozwiązaniem jest równoległe usytuowanie sanitariatów, natrysków, dostępu do 

wody bieżącej na zewnątrz pawilonu od strony pola biwakowego, 
- utwardzone miejsce parkingowe dla samochodów i przyczep. 

Stanica powinna być wyposażona w inne elementy lub zlokalizowane w bliskim jej sąsiedztwie: 
- stojaki na rowery,  
- informacja turystyczna, 
- sklepy i punkty gastronomiczne, 
- tereny rekreacyjne, w tym plac zabaw dla dzieci, 
- kąpielisko i plaża. 

Stanica powinna być widoczna dla wpływających z Bugu na zalew np. duży baner, charakterystyczna 
flaga na maszcie itp.” 

 

(Józef Tworek, Chełm, 20 grudzień 2011r.) 

 

Szeroki zakres prac opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym, ze względu na 
ograniczone koszy, może stwarzać konieczność podzielenia prac na kilka etapów. W razie wystąpienia 
takiej sytuacji, określono działania priorytetowe, które muszą być wykonane w pierwszej kolejności, 
warunkujące sprawne działanie obiektu: 

I. Most łączący stały ląd z powstałą wyspą – opracowany w części hydrotechnicznej. 

II. Drewniany pomost do wodowania kajaków (do 20 cm nad lustro wody – z powodu zmiennego 
stanu wód wskazany pomost schodkowy). 

III. Zadaszona wiata ze stojakami do przechowywania kajaków do wypożyczenia oraz kajaków 
turystów przypływających na nocleg, z zabezpieczeniem przeciw kradzieży. 

IV. Odrestaurowanie istniejącego murowanego pawilonu po dawnym ośrodku kolejowym, tzw. 
„Pompki” w celu uzyskania funkcji turystyczno – noclegowej. 

 

Charakterystyka budynku „Pompki”: 

Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy 165 m2, powierzchnia użytkowa 
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ok 250 m2. Budynek wykonany z cegły palonej (ściany, nadproża i strop). Dach dwuspadowy, kryty 
blachą na której ułożono częściowo eternit, a częściowo papę. Na poddasze prowadzą schody 
zabiegowe o konstrukcji metalowej ustawione na zewnątrz budynku przy ścianie szczytowej - 
południowej. 

Na działce dostępne są: woda, kanalizacja i prąd elektryczny. 

Zakres robót winien obejmować wykonanie projektu technicznego i kosztorysu, uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń, wykonanie robót wykończeniowych oraz robót towarzyszących w zakresie: 

1. Dach: 

Modernizacja z częściową przebudową więźby dachowej, z wykonaniem ocieplenia wełną mineralną 
lub styropianem oraz wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę, wykonanie lukarn oraz 
świetlików. Wykonanie systemu odwadniającego (rynny i rury spustowe). 

2. Poddasze: 

Remont pięciu pomieszczeń dwuosobowych, w zakresie zwiększenia wysokości, wykonanie podłóg 
z paneli podłogowych oraz innych robót towarzyszących. Wykonanie w dwóch pomieszczeniach 
sanitariatów dla kobiet i mężczyzn zawierających WC, kabinę prysznicową oraz umywalkę, obłożenie 
ścian glazurą i posadzek terakota. 

3. Poddasze (pokoje gościnne - zakupy): 

łóżka jednoosobowe – 10 sztuk, szafki nocne 10 sztuk, stoliki okolicznościowe 5 sztuk, telewizor 5 
sztuk, stoliki pod sprzęt RTV 5 sztuk, komputer 1 sztuka, kserokopiarka 1 sztuka, rolety okienne 12 
sztuk. 

4. Korytarz: 

Przebudowa korytarza poprzez podniesienie i ocieplenie stropu oraz wyrównanie posadzki i wykonanie 
podłogi z terakoty. 

5. Parter: 

5.1) Dobudowanie pomieszczenia (ganku) w centralnej części ściany frontowej spełniającego 
funkcje wiatrołapu i klatki schodowej. Konstrukcja murowana powierzchni zabudowy ok 40 m2. 

5.2) Wykonanie klatki schodowej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji schodów metalowych 
i obłożenie jej drewnem. Modernizacja parteru poprzez adaptacje pomieszczeń na sanitariaty dla osób 
niepełnosprawnych, kuchnię (catering), kotłownię (gaz) oraz pomieszczenia administracyjne. 

5.3) Remont pozostałych pomieszczeń parteru (4 sztuki) w zakresie wyrównania i ocieplenia 
posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ułożeniem terakoty. 

6. Aneks kuchenny (zakupy): 

Komplet szaf kuchennych, lodówka, kuchnia gazowa, okap kuchenny, wentylacja, zlewozmywak. 

7. Świetlica (zakupy): 

Osiem stolików czteroosobowych oraz 32 krzesła, jeden regał na czasopisma i książki, jedni biurko, 
fotele, wieszaki ubraniowe. 

8. Kotłownia: 

Piec o odpowiedniej mocy wraz z instalacją gazową na gaz propan-butan z możliwościowa 
przystosowania do gazu ziemnego, wykonanie komina wraz z wkładką kwasoodporną oraz kolektorów 
słonecznych do ogrzewania ciepłej wody (4 panele plus zbiornik o pojemności minimum 300 litrów oraz 
niezbędna instalacja) wpięta do istniejącej CO. 

Modernizacja obiektu ponadto obejmuje wymianę stolarki drzwiowej ok 20 sztuk, drzwi w tym 4 sztuki 
drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej (typowa) – ok 12 sztuk i 1 okno półokrągłe wraz z ułożeniem 
parapetów o nietypowych wymiarach, okna dachowe – 4 sztuki. 

Remont ścian zewnętrznych, oczyszczenie, odgrzybienie i pomalowanie.  
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Ściany zewnętrzne – skucie istniejącego tynku, odgrzybienie ścian, wykonanie ocieplenia ścian 

zewnętrznych wełną lub styropianem o grubości 5cm oraz ułożenie tynku mineralnego, wykonanie 
parapetów zewnętrznych oraz opaski odwadniającej. 

Instalacje: 

wykonanie nowych instalacji:  

a) elektrycznej,  

b) wodnej, 

c) kanalizacyjnej,  

d) CO, 

e) instalacja RTV i komputerowa. 

 

Niwelacja terenu wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych do wiatrołapu oraz podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. 

9. Niwelacja terenu: 

Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej od wejścia głównego do bramy (ok 40m2) rozbiórka 
istniejącego budynku gospodarczego oraz likwidacja szamba i studzienek wod. - kan. Wykonanie 
ogrodzenia z typowych przęseł metalowych na cokole z prefabrykatów oraz dwie bramy i dwie furtki 
(długość ok 210 m). 

 Altana drewniana o powierzchni do 25 m2 z ławami, stołem i grillem, krąg ogniska.  

 Stojak do składowania 10 sztuk kajaków. 

Ponadto należy wykonać remont trzech budynków letniskowych parterowych, murowanych o 
powierzchni zabudowy jednego z nich ok 45 m2 oraz dwóch o powierzchni zabudowy po 16 m2 każdy. 

 

Remont budynków sąsiednich (trzy sztuki) będzie polegał na: 

1. Wykonaniu i wyposażeniu toalety (tylko w budynku o pow. 45 m2). 

2. Wykonaniu posadzki wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociową i termiczną oraz ułożenie 
terakoty. 

3. Odgrzybienie tynku zewnętrznego wraz z malowaniem ścian i sufitów. 

4. Ułożenie na istniejącym stropodachu żelbetowym ocieplania z wełny mineralnej, wykonanie 
konstrukcji nośnej pod blachodachówkę i pokrycie dachu blacho-dachówką z wykonaniem odwodnienia 
(rynny, rury spustowe). 

5. Wykonanie stolarki okiennej (4 otwory typowe) oraz parapetów, wymiana stolarki drzwiowej 5 
sztuk w tym 3 sztuki drzwi zewnętrznych. 

6. Ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną o grubości min. 15 cm oraz wykonanie tynku 
mineralnego. 

7. Wykonanie opasek odwadniających 

8. Wykonanie instalacji wod. – kan. w jednym budynku oraz w 3 budynkach instalacji elektrycznej, 
RTV i komputerowej umożliwiającej dostęp do internetu. 

 

Cały obiekt adaptowany jest przede wszystkim z myślą o turystach, ale także o uczestnikach plenerów 
rzeźbiarskich, członków działającego tu koła wędkarskiego.  
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Kolejne etapy prac:  

V. Wyrównanie plaży i nawiezienie czystego piasku (nie budowlanego, przeznaczonego pod place 
zabaw, boiska sportowe itp.).  

VI. Modernizacja istniejącej wiaty przy budce ratowniczej – z zachowaniem istniejących 
fundamentów (podwyższenie o min. 0,4 m, wykonanie obudowy ścian drewnem lub materiałem 
drewnopodobnym, pokrycie dachowe z blachodachówki oraz wykonania obróbek blacharskich, 
posadzka).  

VII. Adaptacja istniejącego punktu gastronomicznego – dostosowanie architektoniczne do nowego 
wizerunku pawilonu murowanego, dobudowanie pomieszczenia na ogólnodostępne sanitariaty z 
natryskami. Wejścia do obiektów najlepiej usytuować od wschodu (w części istniejącej wymienić 
stolarkę okienną i drzwiową, ocieplić ściany i strop). 

VIII. Zagospodarowanie terenów zielonych: wykonanie alejki żwirowej, prowadzącej od pawilonu, 
przez obiekt gastronomiczny do mostu, ustawienie ławek i koszy na śmieci, zakup i zamontowanie 
urządzeń do fitnessu zewnętrznego (min. 5 podstawowych stanowisk). 
 

IX. Utworzenie ścieżki przyrodniczej (pieszej) wzdłuż zalewu – opracowanie, wykonanie i montaż 
min. 7 tablic informacyjnych (informacje geograficzne, przyrodnicze i historyczne), wymiary tablic min. 
1,5 m x 1,0 m, konstrukcja trwała, zadaszona (nawiązać stylistycznie do istniejącej ścieżki dydaktycznej 
Wola Uhruska –Bytyń).  

 

Lokalizacja wszystkich obiektów w terenie przedstawiona została w Załączniku 2. 

 

 

 

 1.4.3  Gmina Włodawa 

 

W ramach szlaku kajakowego i rowerowego wykonane zostaną pomosty i pochylnie do 

wodowania kajaków, kładka spacerowa, wieże widokowe oraz tablice informacyjne i drogowskazy.  

 

WOŁCZYNY – gmina nie posiada tu działek, miejsce do rozważenia w dalszych etapach rozwoju 
szlaku kajakowego. 

 

„TRÓJSTYK” – gmina nie posiada tu działek, miejsce do rozważenia w dalszych etapach rozwoju 
szlaku kajakowego. 

Miejsce niedostępne z rzeki (wysoki brzeg) oraz trudno dostępne z lądu od strony pompowni 500 m. 

Precyzyjna lokalizacja pomiędzy słupami 1083 (granica z Ukrainą) i nr 1123 (granica z Białorusią) 

w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną. Konieczna przecinka celem uwidocznienia tablicy informacyjnej. 

700 m od trójstyku niewielka pochylnia Straży Granicznej (przy ujęciu wody) oraz zadaszenie 

turystyczne.  

 

ORCHÓWEK - Pobliże słupa nr 1133 za terenami rekreacyjnymi nad starorzeczem. 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery 

- drogowskaz (droga nr 816 zjazd przed kościołem od strony Włodawy), 

- budowa pochylni, 

- kładka spacerowa. 

Działki, którymi inwestor dysponuje pod te inwestycje to: 247, 694, 704, 891, 1625. 
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Rys. 3 Działki gminne w Orchówku 

 

SZUMINKA 

Mimo bliskiej odległości do kolejnej przystani – propozycja lokalizacji punktu przystankowego. 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, 

- budowa pochylni. 

Inwestor dysponuje działką o numerze 190/2.  

 

STAWKI 

Miejsce lokalizacji wieży widokowej.  

Zakres prac: 

- wieża widokowa dwupoziomowa średnia 

- drogowskazy z trasy rowerowej. 

Inwestor dysponuje działką o numerze 1915. 

 

RÓŻANKA - Teren bezpośrednio przy słupie granicznym nr 1148. Miejsce przedwojennej przeprawy 

promowej. Na terenie drewniana altana.  
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Zakres prac: 

- tablica informacyjna, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, 

- drogowskaz przy zjeździe drogą z kostki przy kościele, 

- budowa wieży widokowej dwupoziomowej dużej 

- budowa pomostu do cumowania kajaków, według załączonej Decyzji o warunkach zabudowy 

dla przedsięwzięcia – Załącznik 5. Pozostałe elementy opisane w załączniku będą zrealizowane przez 

gminę we własnym zakresie. 

 

Działki, jakimi dysponuje inwestor, to: 638, 651, 723, 724. 

 

 

Rys. 4 Teren pod wieżę widokową 

 

Rys. 5 Teren pod budowę pochylni 
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 1.4.4  Gmina Hanna 

 

PAWLUKI - Teren bezpośrednio przy słupie granicznym nr 1159. 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, 

- pochylnia do wodowania, 

- drogowskaz droga nr 816 przy wjeździe do Pawluk. 

Działka przeznaczona pod inwestycję to 631. 

 

Rys. 6 Działka 631 w Pawlukach 

 

DOŁHOBRODY 

Miejsce lokalizacji wieży widokowej.  

Zakres prac: 

- wieża widokowa, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, 

- drogowskazy z trasy rowerowej. 

Inwestor dysponuje działką o numerze 2046/6. 

 

 

Rys. 7 Działka pod wieżę widokową w Dołhobrodach 
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HANNA 

Miejsce lokalizacji wieży widokowej.  

Zakres prac: 

- wieża widokowa, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, 

- drogowskazy z trasy rowerowej. 

Inwestor dysponuje działką o numerze 339/13. 

 

 

Rys. 8 Działka pod wieżę widokową w Hannie 

 

KUZAWKA - Teren dawnego portu rzecznego przy słupie granicznym nr 1177. 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, 

- pochylnia do wodowania, 

- drogowskaz (droga lokalna przy remizie OSP). 

Działki przeznaczone pod inwestycję to 372 i 379. 
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Rys. 9 Działki 372 i 379 w Kuzawce 

 

 

 

 

 1.4.5  Gmina Wyryki 

 

SUCHAWA  

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

- drogowskaz, 

- pomost drewniany dwupoziomowy, 

- wieża widokowa, 

- drewniana altana i wiata – magazyn gospodarczy (zadaszenie, 4 ściany drewniane). 

 

Zarówno Włodawka jak i jej dopływy zaliczane są do tzw. szlaków wiosennych co oznacza gwałtowne 

nieraz np. po intensywnych opadach zmiany poziomu wody dochodzące nawet do 1 m. W tej sytuacji 

pomosty o jednym stałym poziomie nie spełniają swojej roli. Należałoby wykonać pomosty min. 2-

poziomowe. Dolny podest około 1 m szerokości w pionowej odległości od górnego o około 0,5 m. 

Długość pomostu powinna wynosić około 6 m. 

 

Działki przeznaczone pod inwestycję to 195/5 i 27. 
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Rys. 10 Działki 195/5 i 27 w Suchawie 

 

 1.4.6  Gmina Hańsk 

 

HAŃSK 

Zakres prac: 

- remont wieży kościelnej 

- drogowskaz, stojak na rowery 

 

Projekt dotyczący remontu wieży kościelnej umieszczony został w Załączniku 3. 

Działki przeznaczone pod inwestycję to 173 i 176. 

 

KULCZYN 

Zakres prac: stojak na rowery. 

Działka, jaką dysponuje inwestor, to 222. 

 

SZCZĘŚNIKI 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, ławki, kosz na śmieci, 

- drogowskaz, 

- altana drewniana, 

- 2 pomosty drewniane dwupoziomowe. 

Działki, którymi dysponuje inwestor,  to 15, 16, 83 i 131.  
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Rys. 11 Działka 16 w Szczęśnikach 

 

 

Rys. 12 Działki 83 i 131 w Szczęśnikach 

 

 

DUBECZNO 

Zakres prac: 

- tablica informacyjna, ławki, kosze na śmieci, 

- drogowskaz, 

- pomost drewniany dwupoziomowy, 

- kładka drewniana nad Jeziorem Dubeczyńskim. 

Działki, którymi dysponuje inwestor to: 3/3, 489, 530, 531. 
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 1.4.7  Gmina Urszulin 

 

W Gminie Urszulin wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej przy południowym 

brzegu Jeziora Sumin, jako kontynuacja realizowanej już inwestycji. Mapę określającą lokalizację 

ścieżki oraz dane technologiczne przedstawiono w Załączniku 4. 

Aby uatrakcyjnić szlak rowerowy, poprowadzono go pętlą wokół całego jeziora (ustawienie 

drogowskazu w terenie). 

 

 

 

 2  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 2.1  Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

 

 Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 z późniejszymi zmianami ). 

 Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia 

w następujących etapach: 

a) Etap I - Projekt Budowlany, 

b) Etap II - Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego decyzji 

o rozpoczęciu Robót, 

c) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. 

 Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych i zastosowanych 

rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. 

Po stronie wykonawcy leży wystąpienie do właściwych organów z wnioskami o wydanie decyzji 

administracyjnych niezbędnych na etapie opracowania Projektu Budowlanego, oraz przygotowanie tych 

wniosków. Poza ścieżką rowerową w Urszulinie oraz kościołem w Hańsku planowane inwestycje nie są 

objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – konieczne będzie uzyskanie 

warunków zabudowy. Do pozwolenia wodnoprawnego na profilowanie brzegu rzeki będzie wymagany 

operat wodnoprawny. Przy drobnych elementach małej architektury wystarczą zgłoszenia prac 

budowlanych: altany i wiaty do 25m2, wieże widokowe, pomosty drewniane do 25m długości, place 

zabaw i fitness. Pozostałe obiekty wymagają pozwolenia na budowę: większe altany i pomosty 

(drewniane kładki spacerowe), betonowa ścieżka rowerowa, betonowe pochylnie do wodowania 

kajaków, rozbudowy budynków ze zmianą kubatury, remont wieży kościelnej itp. 

  

Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 2.1.1  Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej 

 

• Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

• Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 

kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 

informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego. 

• Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru 

obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 
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 2.1.2  Stadia dokumentacji projektowej 

 

 Projekt budowlany 

 Projekt wykonawczy 

 Specyfikacja techniczna 

 Przedmiar robót 

 Kosztorys inwestorski 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń 

 Dokumentacja powykonawcza 

 

 2.2  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

 

 2.2.1   Roboty drogowe 

 2.2.1.1  Ścieżka rowerowa (Sumin) 

 

Roboty drogowe obejmują wykonanie ok 1000 m długości ścieżki rowerowej przy Jeziorze 

Sumin. Technologia wykonania nawierzchni została opisana w Załączniku 4 – jest to projekt dotyczący 

zrealizowanego już odcinka nawierzchni i parkingu przy jeziorze. 

 

 2.2.1.2  Pochylnie do wodowania kajaków 

 

Pochylnie wykonane z płyt betonowych drogowych typu JOMB (JUMBO) o wymiarach 

100x75x12 cm. 

 

Długość pochylni wzdłuż rzeki: 5m 

Długość pochylni prostopadle do rzeki: ok 10m – zależnie od ukształtowania terenu 

 

Wykonanie pochylni z płyt betonowych musi uwzględniać wykonywanie robót w terenach 

zalewowych ora w wodzie, takie jak wyprofilowanie brzegu, zagęszczanie gruntu pod wodą, 

zastosowanie podbudowy odpornej na wmywanie. 

 

Układanie płyt: 

 

• Układanie nawierzchni z płyt drogowych najlepiej jest przeprowadzić bezpośrednio z samochodu 

(montaż "z kół"), przy pomocy żurawi samochodowych lub samojezdnych, wyposażonych w zawiesie 

czterohakowe mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach. 

 

• Płyty należy układać w taki sposób, aby przylegały do podłoża całą swoją powierzchnią. 

 

• Szczeliny powstałe między sąsiednimi płytami należy wypełnić piaskiem. Szerokość tych spoin oraz 

różnica poziomów sąsiadujących krawędzi płyt nie może być większa niż 10 mm.  

 

• Prace prowadzić przy niskim stanie wody max. 150 cm na wodowskazie we Włodawie 

 

Konserwacja nawierzchni: 

 

• niedopuszczanie do przekraczania maksymalnych dopuszczalnych obciążeń płyt drogowych; 
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• usuwanie zanieczyszczeń; 

• wymiana zniszczonych lub uszkodzonych płyt; 

• bieżąca naprawa zapadniętych odcinków pochylni (poprzez zdjęcie płyt, uzupełnienie i zagęszczenie 

podłoża i ponowne ułożenie płyt); 

 

 

Rys. 13 Płyta drogowa JOMB 

 

 2.2.2  Obiekty budowlane 

 

 2.2.2.1  Most przy starorzeczu 

 

 Konstrukcja mostu o nośności minimum 8t, betonowa (zbrojona) 

 Posadowiony na ławach fundamentowych (fundamentowanie na płask, 1 przyczółek w ściance 

szczelnej) 

 Długość w świetle 6m, szerokość jezdni 5m 

 Konieczność wykonania dodatkowych odwiertów w celu zbadania terenu. 

 

 2.2.2.2  Remont budynków 

 

 Remonty i adaptacje budynków wykonać według wytycznych opisanych w pkt. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. Przed przystąpieniem do wykonywania 

Projektu Budowlanego należy dokonać dokładnej inwentaryzacji i oceny zakresu prac. 

 

 2.2.2.3  Remont wieży kościelnej (Hańsk) 

 

Remont wieży kościelnej wykonać wg. Załącznika nr 3 z uwzględnieniem koncepcji przygotowanej  

przez gminę Hańsk. W kosztach dokumentacji przewidzieć kwotę na ewentualne odkupienie praw 

autorskich od firmy wykonującej koncepcję. 
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 2.2.3  Mała architektura 

 2.2.3.1  Pomost drewniany 

 

Przykładowa konstrukcja: 

- pomost drewniany z posadowieniem na palach ( sugerowany materiał: dąb) 

- konstrukcja nośna- drewniana (sugerowany materiał: dąb lub sosna) 

- dla kajakarzy pomost powinien być do 20 cm nad lustro wody 

- długość pomostu ok. 6m 

- w przypadku pomostów dwupoziomowych: dolny podest około 1 m szerokości w pionowej odległości 

od górnego o około 0,5 m. 

 

Projekt ostatecznej wersji obiektu wykonać w oparciu o indywidualne ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

Rys. 14 Przykładowy pomost drewniany do wodowania kajaków 

 

 

 2.2.3.2  Kładka spacerowa 

 

 Do zaprojektowania i wykonania kładka o szerokości 1 m, wysokości ok 50 cm, przy czym 

wysokość będzie zmienna w zależności od wysokości terenu, ale utrzymująca się na ogólnym poziomie 

ok 50 cm. 

 

Projekt ostatecznej wersji obiektu wykonać w oparciu o indywidualne ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

Rys. 15 Przykładowa kładka drewniana 
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 2.2.3.3  Wieża widokowa 

 

Trzy typy wieży widokowych: mniejsza (gmina Hanna, gmina Wyryki) , dwupoziomowa średnia (gmina 

Włodawa – Różanka), oraz dwupoziomowa duża (gmina Włodawa - Stawki). 

 

Wieża widokowa mniejsza: 

Obiekt należy wykonać z trwałego drewna, odpornego na warunki atmosferyczne oraz dodatkowo 

zabezpieczyć ochronnymi preparatami i emulsjami. Obiekt odpowiednio umiejscowić w gruncie za 

pomocą kotew zabetonowanych w podłożu. 

 Podstawa sugerowanej ambony ma wysokość 6 m od podłoża; wymiary podstawy to min 1,8 m 

x 1,7 m; szerokość podejścia - min 0,45 m. Jednocześnie może się wewnątrz znajdować 5 osób - jest 

to optymalna liczba zapewniająca płynne wejście i zejście z ambony oraz ciągłość komunikacji 

wewnątrz.  

 

Projekt ostatecznej wersji obiektu wykonać w oparciu o indywidualne ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

Rys. 16 Przykładowe wymiary drewnianej wieży widokowej 

 

Wieża widokowa dwupoziomowa średnia (Stawki): 

Sugerowana wieża dwupoziomowa, pierwszy poziom ma się znajdować na wysokości min. 2- 2,5 m od 

podłoża, wymiary podstawy to: 3,5m x 5,5 m; drugi poziom na wysokości min. 6m od podłoża, wymiary 

podstawy min. 2m x 2m. 

Szerokość podejścia 0,8m. W ambonie może się znajdować jednocześnie około 20 osób przy 

zapewnieniu płynności komunikacji wewnątrz ambony oraz swobodnego wejścia i zejścia. 

Obiekt należy wykonać z trwałego drewna, odpornego na warunki atmosferyczne oraz dodatkowo 

zabezpieczyć ochronnymi preparatami i emulsjami. Obiekt należy odpowiednio umiejscowić w gruncie 
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za pomocą kotew zabetonowanych w podłożu. 

 

 

Rys. 17 Przykładowa wieża dwupoziomowa 

 

Wieża widokowa dwupoziomowa duża (Różanka): 

Konstrukcja jak u poprzedniej: z trwałego drewna, odpornego na warunki atmosferyczne, 

zabezpieczonego ochronnymi preparatami i emulsjami. Odpowiednio umiejscowiona w gruncie za 

pomocą kotew zabetonowanych w podłożu. 

Minimalna wysokość ostatniego podestu – 14 m (konieczna do uzyskania odpowiedniej widoczności). 

Konieczność zastosowania kilku podestów niższych – w celach bezpieczeństwa turystów. 

 

 

 2.2.3.4  Wiata drewniana 

 

Przykładowa konstrukcja wiaty drewnianej: 

 powierzchnia zabudowy 30-35m
2
, 

wyposażenie: 2 stoły oraz 4 ławy montowane do podłoża altany, 

 pokrycie gontem bitumicznym, 

 podłoga wykonana z kamienia, 

 wewnątrz miejsce na palenisko, 

 ogrodzenie boczne z desek, 

 drewno zabezpieczone preparatami zabezpieczającymi przed wilgocią, 

 obiekt ustabilizowany w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew. 

 

Ostateczna wersja obiektu w oparciu o indywidualne ustalenia z Zamawiającym. 
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Rys. 18 Wizualizacja przykładowej wiaty 

 

 

 2.2.3.5  Tablice informacyjne, oznakowanie szlaku 

 

 Drewniane tablice informacyjne przy szlaku kajakowym należy wykonać na wzór tablic 

istniejących, dotyczących innych projektów, ale rozmieszczonych wzdłuż całej trasy kajakowej. 

 Informacje, jakie powinny się znaleźć na tablicy, to:  

 Nazwa szlaku i nazwa miejscowości obecnej i kolejnych dwóch miejscowości, 

 obecny, kolejny i następny punkt przystankowy, 

 mapa usytuowana pod kątem w górę rzeki, 

 piktogramy informujące o atrakcjach i zabytkach znajdujących się w danej miejscowości, 

 telefony do służb ratowniczych, 

 telefony do właściwej placówki straży granicznej 

 od strony lądu czytelna mapa o wymiarach ok. 1,5 x 2m. 

 

Rys. 19 Istniejące tablice informacyjne w Dolinie Bugu 

 

Tablice umieszczone przy szlaku kajakowym na rzekach: Włodawce, Krzewiance i Krzemiance, oraz 

przy szlakach rowerowych, mogą być jednostronne, ale muszą zawierać wszystkie informacje opisane 

powyżej.  
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Oznakowanie turystyczne szlaku rowerowego musi być zgodne z polskim prawem. W szczególności 

obowiązuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, który musi zostać zatwierdzony przez 

odpowiednich zarządców dróg (poszczególne Gminy, Powiat Włodawski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).  

 Znaki szlaku rowerowego nie mogą być oddalone od siebie dalej niż 500 m (na prostych 

odcinkach- bez skrzyżowań). Szlak musi być zaprojektowany dwukierunkowo. Każde skrzyżowanie 

musi być oznakowane (także w przypadku przejazdu na wprost). Gdy pozwala na to sytuacja terenowa, 

należy do oznakowania szlaku wykorzystywać istniejące słupki z pionowymi znakami drogowymi. 

Wszystkie początki/ końce szlaków, węzły (skrzyżowania z innymi szlakami, także rowerowymi) muszą 

być wyposażone w drogowskazy (znaki R-3). 

 

 

Rys. 20 Przykład znaku R-3 

 Dojazdy do atrakcji turystycznych (objętych zakresem Projektu) należy oznakować znakami 

z grupy „E”. 

 

 

Rys. 21 Przykład znaku E 

  

Ilość poszczególnych tabliczek na słupku będzie uzależniona od miejsca posadowienia. Każdorazowo 

słupki i tablice mają być zabezpieczone przez wilgocią odpowiednimi lakierami i farbami, zaś same 

słupki osadzone na kotwach i zabetonowane w gruncie.  

 Całość oznakowania powinna znajdować się na terenie gmin objętych Projektem na trasie 

przebiegu (Załącznik 1). 

 Oznakowanie musi być czytelne, umożliwiające użytkownikowi bezproblemowe pokonywanie 

szlaku. 

 Zalecane jest aby Wykonawca w/w prac dysponował  co najmniej 1 osobą  posiadającą 

uprawnienia znakarza szlaków PTTK  (lub równoważny) oraz doświadczenie przy projektowaniu 

i wykonywaniu szlaków  rowerowych na długości min. 100 km, w tym co najmniej 30 km szlaków 

zaprojektowanych i min. 30 km szlaków wykonanych. 
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Rys. 22 Przykład oznakowania turystycznego 

Witacze  

Przedmiotem prac w zakresie wykonania i montażu witaczy jest: 

1. opracowanie projektu graficznego, który przed rozpoczęciem robót musi być zaakceptowany 
przez Zamawiającego, 

2. wykonanie 9 szt. witaczy o wymiarach wys. 470 cm; szer. 140 cm; grubość 40 cm 
i dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

3. montaż witaczy w ilości 9 sztuk przy drogach wojewódzkich nr: 812, 816, 818 i 819 oraz dro-
dze krajowej nr 82. Poszczególne numery działek przedstawione zostały w tabeli w rozdziale 
II.1. niniejszego PFU. 

Projekt graficzny musi zawierać następującą treść: 

1. Herb Powiatu Włodawskiego, 

2. Nazwę powiatu na specjalnie wydzielonej części wykonanej metodą przestrzenną, 

3. Logo powiatu, 

4. Zestaw znaków graficznych-elementy wizualizacji projektu: logo Narodowej Strategii Spójności 
z odwołaniem słownym „PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI”; 
herb Województwa Lubelskiego z dopiskiem „WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE”, emblemat Unii 
Europejskiej z dopiskiem ”UNIA EUROPEJSKA” „EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU RE-
GIONALNEGO” oraz hasło” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2007-2013” zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i 
promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013” (dostępny również na stronie internetowej (www.rpo.lubelskie.pl ) 

5. Grafika powinna być wykonana po obu stronach witacza, w pełnych kolorach, systemem foli wi-
nylowych oraz wydruków solventowych z zastosowaniem folii odblaskowych lub innym syste-
mem zapewniających trwałość i widoczność wizualizacji. Powinna być odporna na szkodliwe 
działanie warunków atmosferycznych oraz innych czynników zewnętrznych. 

Konstrukcja witaczy: 

1. Konstrukcja witacza powinna być wykonana z elementów stalowych – wsporniki ze stężeniami 
poziomymi – zabezpieczona antykorozyjnie. Całość konstrukcji tj. miejsca na treść powinna być 
pokryta poszyciem wyokrąglonym z blachy ocynkowanej o grubości min.1 mm lub aluminium o 
grubości min.2 mm. o wymiarach: wys.470 cm, szer.140 cm, gr. 40 cm zgodnie z Rys. 24. Kon-
strukcja witacza, zamieszczonym poniżej. Miejsce na umieszczenie treści, po obu stronach wi-
tacza. 
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2. Wykończenie konstrukcji powinno być zgodne z przepisami bezpieczeństwa – brak ostrych 
krawędzi, śrub (krawędzie blach powinny być zagięte do środka lub schowane w strukturze 
konstrukcji). Konstrukcja powinna zapewniać odpowiednią sztywność i wytrzymałość na warun-
ki atmosferyczne zgodnie z obowiązującymi normami obciążenia wiatrem na terenie Polski. 

3. Całość zakotwić w 2 stopach fundamentowych (beton min.B20) o wymiarach 120 cm x 120cm 
i rozstawie nie więcej niż 250 cm zgodnie z Rys. 24. Konstrukcja witacza zamieszczonym poni-
żej. 

 

 

Rys. 23 Witacze istniejące wykonane według opisanej technologii 
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Rys. 24 Konstrukcja witacza 
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 2.2.3.6  Ławki, kosze na śmieci i drogowskazy 

 

Meble ogrodowe zastosowane przy szlaku muszą być spójne pod względem estetycznym 

z całym projektem oraz z małą architekturą realizowaną w innych przedsięwzięciach na tym terenie. 

Ponieważ często będą zamontowane w miejscach, gdzie nie ma stałej ochrony (poza kontrolą 

monitoringiem) powinny być na stałe zamocowane do podłoża i w miarę możliwości „wandaloodporne”. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają propozycje mebli drewnianych połączonych betonowymi mocowaniami. 

   

DANE TECHNICZNE:  

- długość ławki 200 cm 

 - wysokość całkowita 73 cm 

 - wysokość siedziska 40 cm 

 - głębokość siedziska 50 cm 

 - waga 180 kg - drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 48 mm. 

 - stal profil zamknięty 50x30x3 mm. 

 -elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25,wytwarzane 

w formach gumowych zbrojone i impregnowane. Wyrób przystosowany do montażu na stałe. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 - długość całkowita 200 cm. 

 - wysokość siedziska 42 cm. 

 - wysokość całkowita 42 cm. 

 - głębokość siedziska 44 cm. 

 - waga 160 kg.   

 - drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 45 mm. 

 - stal - profil zamknięty 50x30x3 

 - płaskownik 50 x 6 mm. 

 - elementy betonowe, wyrób przystosowany do montażu na stałe. 

 

DANE TECHNICZNE:  

- długość całkowita stołu 180 cm. 

 - wysokość 68 cm. 

 - szerokość 78 cm. 

 - waga 170 kg.   

 - drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 45 mm. 

 - stal - profil zamknięty 50x30x3 

 - płaskownik 50 x 6 mm. 

 - elementy betonowe,  wyrób może być przystosowany do montażu na stałe. 

 

DANE TECHNICZNE:  

 - pojemność 40 l 

 - wysokość 75 cm. 

 - podstawa 50 cm x 50 cm. 

 - waga 180 kg.   

 - drewno sosnowe klasa 1-2 o grubości 48 mm. 

 - stal płaskownik 50 x 6 mm. 

 - elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25, wytwarzane w formach 

gumowych zbrojone i impregnowane. 

 - pojemnik z blachy ocynkowanej 1mm. Wyrób przystosowany do montażu na 

stałe. 
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DANE TECHNICZNE: MATERIAŁY: MONTAŻ: 

 - długość stojaka 220 cm. 

 - wysokość 44 cm. 

 - szerokość 75 cm. 

 - waga 170 kg.    

 - stal profil zamknięty 50x30x3 mm.,pręt 16 mm. 

 - elementy betonowe wykonane z betonu 

 klasy B-25,wytwarzane w formach gumowych zbrojone 

i impregnowane. Wyrób przystosowany do montażu na stałe 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 

 

 1  Informacje ogólne 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie działek o numerach: 

 

Lp. Nr ewid. dz. Obręb Gmina Zakres prac 

1.  2046/6 Dołhobrody Hanna Ambona widokowa mniejsza, 2 ławki, 1 kosz na 

śmieci, 1 stojak na rowery 

2.  339/13 Hanna Hanna Ambona widokowa mniejsza, 2 ławki, 1 kosz na 

śmieci, 1 stojak na rowery 

3.  372 Kuzawka Hanna Pochylnia do wodowania kajaków, tablica 

informacyjna 
4.  379 Kuzawka Hanna 

5.  208 Kuzawka Hanna Montaż witacza 

6.  361     Pawluki Hanna Pochylnia do wodowania kajaków, tablica 

informacyjna 

7.  3/3 Dubeczno Hańsk Kładka spacerowa drewniana, 3 ławki, 2 kosze 

na śmieci, tablica informacyjna 

8.  489 Dubeczno Hańsk Pomost do wodowania kajaków, tablica 

informacyjna 
9.  530 Dubeczno Hańsk 

10.  531 Dubeczno Hańsk 

11.  176 Hańsk Hańsk Remont wieży kościelnej 

12.  179/2 Hańsk Hańsk Monitoring przy obiekcie OSP 

13.  173   Hańsk Hańsk 1 stojak na rowery 

14.  222 Kulczyn Hańsk 1 stojak na rowery 

15.  91 Rudka Łowiecka Hańsk Montaż witacza 

16.  16 Szczęśniki (Żdżarka) Hańsk Pomost do wodowania kajaków, wiata 

zadaszona, 2 ławki, 1 kosz na śmieci, tablica 

informacyjna 
17.  15 Szczęśniki Hańsk 

18.  83 Szczęśniki Hańsk Pomost do wodowania kajaków, 1 ławka, 1 kosz 

na śmieci, tablica informacyjna 
19.  131 Szczęśniki Hańsk 

20.  73 Wołoskowola Stary Brus Montaż witacza 

21.  23 Borysik Urszulin Montaż witacza 

22.  53 Sumin Urszulin Ścieżka z kostki brukowej 

23.  247 Orchówek Włodawa Kładka spacerowa drewniana wzdłuż 

starorzecza, 2 ławki, 1 kosz na śmieci, 1 stojak 

na rowery, tablica informacyjna 
24.  694 Orchówek Włodawa 

25.  704 Orchówek Włodawa 

26.  891 Orchówek Włodawa Pochylnia do wodowania kajaków, 1 ławka, 1 

kosz na śmieci, tablica informacyjna 
27.  1625 Orchówek Włodawa 

28.  190/2 Szuminka Włodawa Pochylnia do wodowania kajaków, tablica 

informacyjna 
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29.  651 Różanka Włodawa Wieża widokowa duża dwupoziomowa 

30.  638 Różanka Włodawa Pomost do wodowania kajaków, 1 ławka, 1 kosz 

na śmieci, 1 stojak na rowery, tablica 

informacyjna 
31.  723 Różanka Włodawa 

32.  724 Różanka Włodawa 

33.  1915     Stawki Włodawa Wieża widokowa średnia dwupoziomowa 

34.  517 Siedliszcze Wola Uhruska Umocnienie brzegów Uherki, tablica 

informacyjna 
35.  554 Siedliszcze Wola Uhruska 

36.  358 Siedliszcze Wola Uhruska Montaż witacza 

37.  615 Wola Uhruska Wola Uhruska Pochylnia do wodowania kajaków 

38.  55/1 Zbereże Wola Uhruska Pochylnia do wodowania kajaków, tablica 

informacyjna 

39.  108/2 Zbereże Wola Uhruska Wiata zadaszona 

40.  436 Bytyń Wola Uhruska Adaptacja starorzecza Bugu do celów 

retencyjnych i rekreacyjnych 
41.  506/86 Bytyń Wola Uhruska 

42.  507 Bytyń (wzdłuż Bugu) Wola Uhruska 

43.  Od 508/1 do 508/5 Bytyń (wzdłuż Bugu) Wola Uhruska 

44.  509 Bytyń Wola Uhruska 

45.  510/1 Bytyń Wola Uhruska 

46.  510/2 Bytyń Wola Uhruska 

47.  511/1 Bytyń Wola Uhruska 

48.  511/2 Bytyń Wola Uhruska 

49.  400/10 Wola Uhruska Wola Uhruska 

50.  306/4 Wola Uhruska Wola Uhruska Adaptacja pomieszczeń i otoczenia „Pompki” na 

cele turystyczne, altana drewniana, tablica 

informacyjna, 10 ławek, 5 koszy na śmieci, 3 

stojaki na rowery 

51.  249/4   Wola Uhruska Wola Uhruska Monitoring na budynku gimnazjum 

52.  237/21, 336/8 Wola Uhruska Wola Uhruska Monitoring na słupie przy dworcu PKP 

53.  273/13   Wola Uhruska Wola Uhruska Monitoring przy Urzędzie Gminy 

54.  370/2 Uhrusk Wola Uhruska Monitoring przy świetlicy w Uhrusku 

55.  32 Macoszyn Duży Wola Uhruska Montaż witacza 

56.  172 Piaski Wola Uhruska Montaż witacza 

57.  401/1 Stulno Wola Uhruska Tablica informacyjna 

58.  195/5 Suchawa Wyryki Pomost do wodowania kajaków (195/5 i 27), 

ambona widokowa mniejsza, altana drewniana i 

wiata (195/5), 6 ławek, 4 kosze na śmieci, 2 

stojaki na rowery, tablica informacyjna 

59.  27 Suchawa Wyryki 

60.  151 Kaplonosy – Kolonia Wyryki Montaż witacza 

61.  762 Krzywowierzba Wyryki Montaż witacza 

 



41 

 

 

 2  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 

 2.1  Przepisy prawne i normy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 

156 poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2005 

nr 186 poz. 1553 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje 

się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2001 nr 112 poz. 1206), 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137) 

• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

• PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Postanowienia ogólne 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych 
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 2.2  Zgodność z polityką lokalną 

 

 Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi zapisami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dotyczącego prac w Urszulinie oraz remontu 

wieży kościelnej w Hańsku, a także z zapisami o obszarach chronionych, przez które przechodzi 

projektowany szlak. 

 

 

 

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z dnia 16 września 2004).  

 

 

Opracowanie:  

 

 

mgr inż. Dominika Trzcińska 
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Oznakowanie turystyczne 

Należy wyznaczyć i zaprojektować z zasadami dobrej praktyki oraz wykonać oznakowanie rowerowej 
trasy turystycznej (w drogowskazy i tablice informacyjne) w ramach Projektu na terenie gmin: Wola 
Uhruska, Włodawa, Hanna, Wyryki, Urszulin, Hańsk. 

 

 
Przykład możliwości rozwiązań oznakowania turystycznego 

Projekt szlaku musi być zgodny z polskim prawem. W szczególności obowiązuje wykonanie projektu 
stałej organizacji ruchu, który musi zostać zatwierdzony przez odpowiednich zarządców dróg (Gminy, 
Powiat Włodawski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad).  

Znaki szlaku rowerowego nie mogą być oddalone od siebie dalej niż 500 m (na prostych odcinkach- bez 
skrzyżowań). Szlak musi być zaprojektowany dwukierunkowo. Każde skrzyżowanie musi być 
oznakowane (także w przypadku przejazdu na wprost). Gdy pozwala na to sytuacja terenowa, należy do 
oznakowania szlaku wykorzystywać istniejące słupki z pionowymi znakami drogowymi. 

Wszystkie początki/ końce szlaków, węzły (skrzyżowania z innymi szlakami, także rowerowymi) muszą 
być wyposażone w drogowskazy (znaki R-3). 

 

Przykład znaku R-3 

 

Dojazdy do atrakcji turystycznych (objętych zakresem Projektu) należy oznakować znakami z grupy „E”. 

 

Przykład znaku E 

 

Ilość poszczególnych tabliczek na słupku będzie uzależniona od miejsca posadowienia. Każdorazowo 
słupki i tablice mają być zabezpieczone przez wilgocią odpowiednimi lakierami i farbami, zaś same 
słupki osadzone na kotwach i zabetonowane w gruncie.  



Całość oznakowania powinna znajdować się na terenie gmin objętych Projektem na trasie przebiegu. 

  

Przebieg projektowanego szlaku rowerowego 

 

Oznakowanie musi być czytelne, umożliwiające użytkownikowi bezproblemowe pokonywanie szlaku. 

Zalecane jest aby Wykonawca w/w prac dysponował  co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia 
znakarza szlaków PTTK  (lub równoważny) oraz doświadczenie przy projektowaniu i wykonywaniu 
szlaków  rowerowych na długości min. 100 km, w tym co najmniej 30 km szlaków zaprojektowanych 
i min. 30 km szlaków wykonanych. 


