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I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1) Oświadczenie 

2) Uprawnienia budowlane projektanta 

3) Uprawnienia budowlane sprawdzaj ącego 

4) Zaświadczenie projektanta o przynale żności do Izby In żynierów 
Budownictwa  

5) Zaświadczenie sprawdzaj ącego o przynale żności do Izby In żynierów 
Budownictwa  
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II. CZĘŚĆ    OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest umowa zawarta 
pomiędzy Gminą Bierawa, a Spółką Cywilną „Projwes” S.C. Projektowane i Usługi 
w Inżynierii Środowiska, Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróścina.        

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Podczas opracowania projektu korzystano z następujących materiałów: 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
• uzgodnienia branżowe 
• normy, normatywy i instrukcje 
• wizje terenowe 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz 
wykonanie zaprojektowanych robót związanych z projektowaną rozbudową 
rozdzielczej sieci wodociągowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Starym 
Koźlu. 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: 

• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110   - 1235 mb 
• hydrant przeciwpożarowy naziemny HP80 z zasuwą 

odcinająca DN80      - 8 szt. 
• przewiert sterowany pod ciekiem Azotowym   - 40m 
• zasuwa odcinająca DN100     - 1 szt. 

 
Przejście poprzeczne ul. Braci Wolnych zlokalizowane w gr anicach działki 
ewidencyjnej o numerze 263/2 b ędącej we władaniu Zarz ądu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu obj ęte zostało odr ębnym pozwoleniem na budow ę 
wydanym przez Wojewod ę Opolskiego. 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU  INWESTYCJI 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowią wydzielone pasy 
drogowe (pobocza dróg).  
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Warunki gruntowo wodne zostały ocenione w Dokumentacji Geotechnicznej 
wykonanej przez „Usługi Geologiczne” Opole, ul. Solskiego 22, autorzy 
opracowania mgr inż. Jan Gola i mgr inż. Franciszek Sobczak. 
W rejonie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie gruntów w postaci: 
 0,0 ÷ 0,6 m NN - nasyp niekontrolowany  
 0,6 ÷ 1,0 m Ps/Pg - piasek średnioziarnisty z przewarstwieniami  
            piasku gliniastego, żółty  
 1,0 ÷ 1,3 m Ps - piasek średnioziarnisty rdzawo-żółty 
 1,3 ÷ 3,0 m Ps - piasek średnioziarnisty ze żwirem szaro-żółty 
Poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,2m od poziomu terenu. 
Warunki te zalicza się do prostych tj. do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowany wodociąg stanowi rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w  
ul. Braci Wolnych w Starym Koźlu gmina Bierawa.   
Projektowana sieć zlokalizowana będzie na działkach: 

• nr 885/1 – stacja SUW - własność Gmina Bierawa 
• nr 263/2 – ul. Braci Wolnych droga wojewódzka nr 408 Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu 
• nr 1027/9, 1027/7, 1110/2, 1028, 448/2, 450, 456 – droga własność 

Gmina Bierawa 
• nr 454 – własność Gmina Bierawa 
• nr 448/3 – własność Łucja i Zbigniew Szymański 
• nr 1110/4- własność Norbert i Jolanta Ruzik 

Projektowany wodociąg stanowić będzie uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 
Starym Koźlu. 
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego Starej Kuźni.  
Projektowany wodociąg zlokalizowany jest na działkach, które nie są wpisane do 
rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

7.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej powinny być prowadzone 
zgodnie z przepisami wynikającymi z normy BN-83/8836-02 Przewody podziemne. 
Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. w powiązaniu z normą  
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane.   
Grunty występujące na trasie projektowanych sieci zaliczyć należy do  
kat. III.  
Ponieważ w poziomie posadowienia kolektorów występują grunty luźne w postaci 
piasków średnioziarnistych i żwirów przewiduje się ich układanie na podłożu 
rodzimym. Również zasypkę rurociągów można wykonać gruntem pozyskanym z 
wykopów. 
Po ułożenie przewodu w wykopie należy starannie zagęścić obsypkę z piasku 
średniego z obu stron rury warstwami co 5 – 10 cm, taką zagęszczoną obsypkę 
wykonać 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę dalszego wykopu ponad warstwę 
ochronną /obsypkę/ można wykonać z gruntu miejscowego. Każdą warstwę 
zasypki zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia  wg zmodyfikowanej próby 
Proctora Is=0,95. 
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne w trasie projektowanej sieci 
wodociągowej przewiduje się wykonanie wykopów pionowych o szerokości 1,0m z 
zabezpieczeniem ścian.  
Zakłada się, że wykop dla projektowanych sieci będą wykonane w 90% 
mechanicznie i 10% ręcznie. Szczegółowe dyspozycje wykonania wykopów są 
przedstawione na profilu podłużnym stanowiącym załącznik do projektu. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Prace w rejonie 
istniejącego uzbrojenia wykonać w obecności odpowiednich służb technicznych 
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.  
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7.2. Roboty monta żowe 

Wodociąg projektuje się wykonać z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz110. Łączenie 
rurociągu przewiduje się wykonać metodą zgrzewania doczołowego. 
Włączenie projektowanego rurociągu  do istniejącej sieci wodociągowej DN150 
projektuje się na terenie stacji SUW. Na odejściu projektowanego wodociągu 
zamontować zasuwę odcinającą DN100 PN10 z obudową i teleskopową skrzynką 
uliczną. Lokalizacje zasuwy przedstawiono na planie syt.-wys. w skali 1:1000. 
Oznakowanie zasuwy wykonać zgodnie z PN-86/B-09700.  
Nad przewodem wodociągowym 20cm od wierzchu rury należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową. 

7.3. Przejścia poprzeczne przez ul. Braci Wolnych 

Przejście poprzeczne przez drogę wojewódzką nr 408 ul. Braci Wolnych objęte 
zostało odrębnym opracowaniem oraz odr ębnym pozwoleniem na budow ę 
wydanym przez Wojewod ę Opolskiego . 

7.4. Przejście poprzeczne pod ciekiem Azotowym 

Przejście poprzeczne pod ciekiem Azotowym w km 2+869 wykonać metoda 
bezwykopową – horyzontalnego przewiertu sterowanego. Wiertnicę przewiduje się 
zlokalizować w rejonie węzła w5. Na odcinku wykonywanym metodą przewiertu 
zastosować rury PE100 RC SDR17 PN10 Dz110 dwuwarstwowe z zewnętrzną 
warstwą ochronną o minimalnej grubości 1,5mm.  

7.5. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zapewniono 
na projektowanej sieci spełnienie wymagań wynikających z rozdziału  4  w/w 
Rozporządzenia. 
Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zabudowę 8 hydrantów 
przeciwpożarowych, zewnętrznych, naziemnych o średnicy DN80  i wydatku  
10 dm3/sek. Na odejściu do hydrantu zamontować zasuwę odcinającą DN80. 
Lokalizację  hydrantów  przedstawiono na planie syt.-wys.  w skali 1:1000  
(rys nr 2), natomiast schemat węzłów hydrantowych na profilu podłużnym  
(rys nr 3). 

7.6. Wymagania i próby szczelno ści 

Wodociąg należy poddać próbom szczelności zgodnie z normą  
PN – B –10725 Wodociągi-Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania oraz wg 
Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PE producenta rur. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy 
rurociągu, należy przeprowadzić hydrauliczną próbę ciśnieniową. Próbę 
przeprowadzić po ułożeniu rur w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnych przecieków. 
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
Rurociąg należy powoli napełniać wodą w najniższym punkcie tak aby miejsce 
odpowietrzenia było usytuowane w najwyższym punkcie ułożonego przewodu. 
Rurociąg pozostawić napełniony przez minimum 2 godz. celem dokładnego 
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odpowietrzenia. Ciśnienie próby wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 
10 bar. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia przez 
okres 30 minut. 

7.7.  Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
uzgodnieniach branżowych. Wszystkie istniejące kable energetyczne i 
telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowania z projektowanymi sieciami 
zabezpieczyć rurami ochronnymi Arot PS A110 L=1m. Rurę osłonowa 
wyprowadzić 0,5 m poza krawędź wykopu. 

8.   CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEK TÓW 

Projektowane rozwiązania techniczne przewidziane do wykonania są obiektami 
wybitnie proekologicznymi. 
Projektowana inwestycja polegająca na wykonaniu wodociągu tak na etapie 
wykonawstwa jak i eksploatacji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. 
Szczelność rurociągów wodociągowych zapewnia łączenie odcinków rur metodą 
zgrzewania doczołowego. 
Rozwiązania projektowe zapewniają w maksymalnym stopniu ochronę środowiska  
naturalnego głównie w zakresie:  

• ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 
• ochrony gleby 
• ochrony powietrza atmosferycznego 

8.1. Zapotrzebowanie na wod ę i sposób odprowadzania ścieków 

W trakcie wykonywania zaprojektowanych robót  wystąpi zapotrzebowanie na 
wodę do celów przeprowadzenia płukania i prób ciśnieniowych rurociągów. 
Przewidywana ilość wody wyniesie 23,5 m3. 

8.2. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 

W czasie realizacji z inwestycji do atmosfery będą emitowane spaliny z 
pracujących maszyn, sprzętu oraz środków transportowych. Odprowadzane 
spaliny będą miały zasięg lokalny a ich ilość oraz skład nie będzie przekraczać 
dopuszczalnych norm.  

8.3. Rodzaj i ilo ść wytwarzanych odpadów 

Nadmiar z gruntu z wykopów przewiduje się odwieźć na gminne składowisko 
odpadów gdzie będzie zagospodarowany do wykonania warstwy osłonowej. 
Odpady które mogą powstać podczas przycinania rur z tworzyw sztucznych 
będą gromadzone w kontenerach i przekazane na składowisko odpadów. 

8.4. Właściwo ści akustyczne oraz emisja drga ń, promieniowana, pola 
magnetycznego 

Przewiduje się odcinkowe  wykonywanie robót na odcinkach odległych od 
siebie przez co hałas emitowany przez pracujące maszyny będzie mniej 
uciążliwy.  Roboty winny być prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach 
6.00÷20.00. Poziom hałasu nie powinien przekraczać 50dB. Podczas 
wykonywania robót oraz eksploatacji projektowanych obiektów nie przewiduje 
się emisji drgań, promieniowania i pola magnetycznego.  
 



- Projekt budowlany  przedłużenia sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu - 9

8.5. Wpływ inwestycji na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi i wody 
powierzchniowe i podziemne 

W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się ingerencji w istniejący 
drzewostan. Technologia wykonania wodociągu gwarantuje szczelność układu, 
a tym samym zapewni ochronę  wód podziemnych i powierzchniowych. 

9. UWAGI I ZALECENIA  

1) Ilekroć w opisie niniejszego projektu, w tym także opisach na rysunkach 
wchodzących w skład w/w projektów, występują na określenie materiałów, 
wyrobów i urządzeń nazwy własne ich producentów lub znaki towarowe – 
projektant dopuszcza zastosowanie materiałów , wyrobów i urządzeń innych 
producentów lub oznaczonych innymi znakami towarowymi,  pod warunkiem, że 
te materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymogi i parametry określone w 
opisie projektowym. 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy zlokalizować 
istniejące uzbrojenie podziemne  

3) Roboty prowadzić zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika 
Budowy 

4) Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru dla projektowanych robót zawarte 
są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi odrębne 
opracowanie oraz w ogólnych wytycznych dotyczących wykonania wodociągów 
wydanych przez właściciela sieci.  

5) Sytuacje problemowe lub nie przewidziane w niniejszej dokumentacji w zostaną 
rozwiązane ramach nadzoru autorskiego. 

10. UZGODNIENIA  

1) Warunki przyłączenia i zapewnienie dostawy wody ZGKiM Bierawa   

2) Protokół z narady koordynacyjnej w Kędzierzynie Koźlu  
nr G.6630.233.2014 

3) Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr WD.4036.170.2014.PU 
z dnia 21.07.2014r 

4) Uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Opolu Oddział w Krapkowicach  nr KKR 4100/48A/618/08/14 

5) Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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III. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

Rys. 1   Mapa pogl ądowa     w skali 1:10 000 

Rys. 2   Plan zagospodarowania terenu   w skali 1:1 000 

Rys. 3   Profil podłu żny     w skali 1:100/2000 

Rys. 4   Przej ście pod ciekiem Azotowym  w skali 1:100 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


