
Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 ” 
gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz 

 
 Podstawowym zadaniem wału jest ochrona doliny Łęgnowo - Otorowo w czasie wezbrań rzeki Wisły. 

Dolina zlokalizowana jest na terenie miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski – na lewym brzegu Wisły, w km 

765,5 - 770,5 jej biegu.  Powierzchnia całkowita Doliny Łęgnowo-Otorowo wynosi 980 ha, a powierzchnia 

chroniona obwałowaniem 890 ha. Potrzeba modernizacja wału wynika z oceny stanu bezpieczeństwa , 

oceny stanu technicznego  parametrów technicznych dokonanych przez  Instytutu Meteorologi i Gospodarki 

Wodnej Ośrodka Kontroli Technicznej Zapór pn. „Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i 

stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych....”         z grudnia 2012 r. oraz decyzji wydanej w tym 

względzie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego                 w Bydgoszczy. 

 Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu 

dostosowanie warunków technicznych do wymogów II klasy ważności budowli hydrotechnicznych. 

 W 2016 roku w ramach w/w inwestycji rozpoczęto  prace związane  z przebudową wału 

przeciwpowodziowego na odcinku od km 0+000 do km 1+080 km, natomiast w bieżącym roku zaplanowano 

kontynuację przebudowy wału na dalszym jego odcinku tj. od km 1+080 do km 5+600 w ramach środków 

przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

W ramach modernizacji wału przeciwpowodziowego na odcinku 5,6 km wykonane zostaną prace polegające na: 

- zagęszczeniu impulsowym korpusu wału, 

- wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej, 

- umocnieniu pasa technologicznego na koronie wału, 

- remoncie przejazdów wałowych, 

- wykonaniu słupków kilometrażowych, 

- wykonaniu umocnienia skarpy odwodnej po usunięciu drzew i krzewów materacami siatkowo-kamiennymi 

Wartość inwestycji ogółem: 10,7 mln zł 

Wartość robót budowlano-montażowych wyniesie : 10,4 mln zł 

Źródła finansowania 

 
Rok 

 
Odcinek 
( km ) 

 
Wartość ogółem 
( mln zł ) 

Środki rezerwy celowej 
budżetu państwa na 
przeciwdziałanie i 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 
( mln zł ) 

 
Środki budżetu państwa 
( mln zł ) 

2016 0+000-0+740 1,5 1,4 0,1 

2016-
2017 

0+740-1+080 0,6 0,6  

2017 1+080-5+600 8,6 8,4 0,2 

2016-
2017 

0+000-5+600 10,7 10,4 0,3 

 

Wykonawca ostatniego odcinka modernizacji wału w km 1+080 do km 5+600-Konsorcjum: Soletanche Polska 

sp. z o.o. Warszawa - lider i Warbud SA Warszawa - członek 



Lata realizacji -  2017-2017 

 Realizacja przebudowy wału w km 0+000 - 5+600 przyczyni się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego doliny, ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia, a także zabezpieczenia 

terenów zurbanizowanych, infrastruktury technicznej i użytków rolnych, zlokalizowanych na obszarze 

chronionym przez wał przeciwpowodziowy. 

 

Oprac. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
 
Lipiec 2017  

 


