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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza oznakowania szlaku kajakowego 

rzeki Czarnej na odcinku Rytwiany – Połaniec. Obejmuje swym zakresem oznakowanie rzeki 

znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz dojazdów po drogach publicznych do miejsc 

wodowania znakami drogowymi pionowymi z grupy znaków E. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie wizji i inwentaryzacji prowadzonej w terenie  

w roku 2012. Opracowanie uwzględnia: 

W zakresie szlaku wodnego: 

- prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., 

- prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag, 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

- prawo budowlane  - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623, 

- Instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK, 

- zalecenie wystawione przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły. 

 

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Cele główne: 

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez tworzenie, 

rewitalizację i promocję szlaków turystycznych  do momenty zakończenia realizacji projektu, 

- poprawa bezpieczeństwa i unormowanie poruszania się po szlaku wodnym. Nigdy poprzez 

wskazanie bezpiecznych miejsc wodowania oraz miejsc niebezpiecznych na rzece i tych 

przeznaczonych do wypoczynku. 

 

 

 



Cele szczegółowe: 

- stworzenie nowych szlaków turystycznych do momentu zakończenia realizacji projektu, 

- promocja stworzonych i zrewitalizowanych szlaków turystycznych poprzez stworzenie 

jednej wspólnej publikacji, utworzenie wspólnej strony internetowej, organizację imprez na 

terenie każdej LGD promujących szlaki turystyczne. Cele te sa zgodne z celem osi IV Leader 

PROW 2007-2013, który mówi m.in. o waloryzacji lokalnych zasobów i polepszeniu 

zarządzania nimi. Cel ten jest także zgodny z celami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w 

Lokalnych Strategiach Rozwoju dla poszczególnych partnerów. 

 

Zakres opracowania obejmuje odcinek rzeki Czarnej od Rytwian do Połańca na obszarze 

powiatu staszowskiego. 

 

Opis projektu współpracy: 

Realizacja projektu współpracy ma na celu stworzenie nowych i rewitalizację już 

istniejących szlaków turystycznych. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej 

szlaku wodnego na rzece Czarnej – LGD Dorzecze Wisły, rzece Nidzie – LGD PONIDZIE, 

opracowanie dokumentacji technicznej dworca Świetokrzyskiej Kolejki Dojazdowej 

„Ciuchcia Expres Ponidzie”. Opracowanie dokumentacji zawierać będzie zakres określony w 

projekcie koncepcyjnym zagospodarowania szlaku, w tym: urządzenia małej architektury, 

stanice, oznakowanie szlaku, dróg, utwardzenie placów. Koszty związane z zadaniem na 

podstawie przeprowadzonej procedury: opracowanie dokumentacji dla LGD Dorzecze Wisły: 

28 000,00 zł, dla LGD PONIDZIE 17 835,00 zł, dla LGD Ziemia Jędrzejowska – GRYF 

9 000,00 zł. 

Kolejnym zdaniem będzie wykonanie prac związanych z oznakowaniem szlaków 

turystycznych i wyposażeniem miejsc: 

- oznakowanie szlaku na rzece Czarnej – LGD Dorzecze Wisły, 

- oznakowanie szlaku na rzece Czarna Nida, 

- oznakowanie szlaku na rzece Nida. 

- prace związane z przebudową dachu, ociepleniem i elewacją budynku dworca 

Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”, rozbiórka istniejącego 

peronu oraz wykonanie peronów i ciągów pieszych, wykonanie parkingu, wypelnienie 

torowiska LGD, oznakowanie szlaku turystycznego – „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, prac 

związanych z przebudową dworca dachu wraz z nadbudową budynku dworca Świętokrzyskiej 

Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” – „Ziemia Jędrzejowska” – GRYF. 



 Wspólne zadanie to także promocja nowych i zrewitalizowanie szlaków turystycznych 

poprzez opracowanie i wydanie folderu z mapą, zorganizowanie na obszarze każdej LGD 

imprezy promocyjnej, a także utworzenie wspólnej strony i promocja w mediach. 

Projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa przyrodniczego, z uwagi na to 

że wykorzystuje walory rzek do rozwoju turystyki na obszarach partnerów. Realizacja 

zadania poprzez stworzenie nowych i zrewitalizowanie już istniejących szlaków 

turystycznych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na szlakach turystycznych 

(zwłaszcza wodnych) oraz wprowadzenia innowacyjnej oferty turystycznej i zwiększenie 

ruchu turystycznego na obszarach LGD. Projekt skierowany jest do turystów i mieszkańców 

obszarów LGD, ale także lokalnych przedsiębiorców. Cele operacji są zgodne z celami osi IV 

Leader PROW 2007-2013 oraz celami zawartymi w LSR-ach poszczególnych partnerów. 

Akronim tytułu projektu współpracy – AKTIW. 

 

 

OPIS ISTNIEJĄCEJ SYTUACJI 

 

Po przepłynięciu rzeki Czarnej i objechaniu dojazdów do rzeki koniecznym jest oznakowanie 

szlaku kajakowego na rzece Czarnej na odcinku od miejscowości Rytwiany do miejscowości 

Winnica gmina Połaniec. Na przedmiotowym odcinku występują zdarzenia, które należy 

oznakować tj: miejsca do wodowania i wyciągania kajaków z nazwą stanic – 6 szt. tj: gmina 

Rytwiany oraz Rudniki, ul. Kościelna, ul. Jędrusiów, ul. Mielecka, Winnica gmina Połaniec. 

Ponadto na w/w odcinku występują liczne przeszkody w postaci kładek, mostów, pali, stopnia 

wodnego, które trzeba oznakować znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i zakazu z 

dopiskiem rodzaju zagrożenia w ilości 30 szt. Razem 36 znaków na szlaku kajakowym. 

Ponadto należy oznakować poszczególne stanice wg wzoru PTTK. 

 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

I. Znaki na szlaku 600x750 mm,. 

1. Rama spawana z profilu zamkniętego min. 30x30x2mm. 

2. Lico tablicy blacha ocynkowana lub powlekana PCV o grubości min. 0,6 mm 

zawijana na krawędziach ramy, min. 20 mm, ze wszystkich 4 stron nitowana z boków 

łącznie 14 nitami zrywalnymi rozmieszczonymi równomiernie  o średnicy min. 5 mm. 



3. Wydruk naklejany na lico z blachy – solwentowy (sol went twardy) na folii wylewnej 

o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folią UV o podwyższonej 

wytrzymałości. 

4. Słup nośny dębowy o średnicy podstawy min. 150 mm i wysokości między 4 a 5 

metra (zależnie od warunków terenowych) wkopany w ziemię na głębokość min. 0,9 

m. Słup impregnowany ciśnieniowo, naturalnie zwężający się ku górze, 

zabezpieczony dodatkowo w części nadziemnej preparatem do ochrony przed pleśnią i 

insektami (w kolorze brązowym), zaś w podziemnej preparatem smolistym. W części 

podziemnej 203 poprzeczki zabezpieczające przed wyrwaniem słupa. Mocowanie 

słupa w ziemi przez osypanie żółtym piachem i kamieniami. W miejscach tablicy dwa 

nacięcia na głębokość ramy. 

5. Mocowanie tablicy do słupa nośnego – 2 obejmy stalowe ze śrubami lub taśma typu 

bandimex, dopuszczalne jest przewiercenie słupa w miejscach nacięć na rame i 

zamocowanie poprzez przykręcenie (należy do ramy dospawać w części środkowej 

poprzeczek poziomych dwa pręty gwintowane min. 8 mm średnicy i długości 

przekraczającej średnicę słupa tak, aby była możliwość dołożenia podkładki i 

wkręcenia nakrętki). Mocowania z punktu widzenia kosztów są porównywalne, 

główny zadaniem jest to aby było trwałe. 

6. Daszek impregnowany, jednospadowy z deski 1 cal, przytwierdzony w górnej części 

do słupa pod kątem 

 

II. Tablica informacyjna. 

1. Rama spawana (1500x1000 mm) z profilu zamkniętego min. 30x30x2mm,  

w narożnikach wewnętrznie wspawane śruby fi 8mm. 

2. Lico tablicy (1500x1000mm) – blacha ocynkowana lub powlekana PCV o grubości 

min. 0,6 mm zawijana na krawędziach ramy, min. 20 mm, ze wszystkich 4 stron 

nitowana z boków łącznie 24 nitami zrywalnymi rozmieszczonymi równomiernie o gr. 

Min. 5 mm. 

3. Wydruk naklejany na lico z blachy – solwentowy (sol went twardy) na folii wylewnej 

o rozdzielczości min. 300 dpi zabezpieczony folioą UV o podwyższonej 

wytrzymałości. 

4. Konstrukcja nośna dwa słupy dębowe okrągłe o średnicy min. 160 mm, wkopane  

w ziemię na głębokość min. 0,9 m. Słup impregnowany ciśnieniowo, zabezpieczony 

dodatkowo w części naziemnej preparatem smolistym. W części podziemnej po 2-3 



poprzeczki na każdą nogę zabezpieczające przed wyrwaniem słupa. Mocowanie słupa 

w ziemi przez osypanie żółtym piachem i kamieniami. W miejscach tablicy dwa 

nacięcia na głębokość ramy. 

5. Daszek z gontu maszynowego lub innych cienkich deszczułek, zabezpieczony 

preparatem do ochrony przed pleśnią i insektami np. Born, Drewnochron, Fobos, 

Protector lub inne. Zaimpregnowany daszek jednospadowy przytwierdzony w górnej 

części. 

6. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej – kantówka 5 x 12. 

7. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – blat. 

 

WYKAZ I RODZAJE ZNAKÓW DO USTAWIENIA, 

MAPY

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


