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I.  OPIS  DO  PROJEKTU 

 
1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Podstawą opracowania projektu jest: 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Niemodlin, a „I.W.K.PROJ.” Projektowanie w Zakresie Gospodarki wodno-ściekowej i 
ochrony środowiska w Opolu. Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego oraz normami branżowymi. W opracowaniu uwzględniono: 
-     Uzgodnienia i decyzje branżowe. 
− Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
− Mapy geodezyjne do celów projektowania w skali 1 : 1 500. 
− Uzgodnienia z właścicielami działek. 
− Wizja w terenie. 
 
Zakres projektu: 
Zakresem projektu jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w celu uzyskania 
pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w 
Niemodlinie ul. Dąbrowszczaków. 
 
2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 
Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w celu spięcia dwóch 
układów wodociągowych w ul. Opolskiej o średnicy 150 mm i ul. Wieniawskiego o średnicy 
PCV 160 mm w Niemodlinie. Projektowany rurociąg o średnicy PVC 160 mm  zapewni 
zaopatrzenie w wodę  części Niemodlina w kierunku Opola przy awarii sieci na odcinku od 
ul. Dąbrowszczaków w kierunku centrum miasta.   
 
Rozmiar inwestycji.  
 

1. Przewody sieci wodociągowej: 
 PVC 160 mm                             L = 334,0 m 
       W tym przewiert sterowany PE 160 mm     L =   64,0 m 
 Zasuwa kołnierzowa Ø150 mm z obudową i skrzynką kpl. – 4. 
 Hydrant p.poż. nadziemny Ø80 mm z zasuwą   kpl. -  2. 
2. Przyłącza wodociągowe 

PE 32 mm       L = 40,5 m 
PE 40 mm       L = 24,5 m  
Nawiertka Ø150/32      kpl. 1. 
Nawiertka Ø150/40      kpl. 2. 

 
3.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 
Teren inwestycji położony jest na terenie miejscowości Niemodlin ul. Dąbrowszczaków.  
Istniejące uzbrojenie uwidocznione jest na mapach zasadniczych w skali 1:500 i stanowi siec 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linia kablowa energoelektryczna i telekomunikacyjna, sieć 
gazowa nisko i średnioprężna.  
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Nie wyklucza się istniejącego uzbrojenia nie oznakowanego na mapach lub uzbrojenia 
odbiegającego od rzeczywistej lokalizacji. 
Ulica Dąbrowszczaków o nawierzchni utwardzonej kostką betonową (trylinka) z 
obustronnym krawężnikiem. Na części ulicy po jej prawej stronie chodnik z kostki betonowej. 
Nawierzchnia ulicy mocno zniszczona po prowadzonych pracach związanych z budowa 
kanalizacji sanitarnej. 
Pobocze prawej strony ulicy częściowo zadrzewione.  
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW  
     BUDOWY. 
 
W oparciu o opracowaną opinię geotechniczną dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
stwierdzono że na terenie objętym opracowaniem pod warstwą gleby i nasypu gr. 0,20 m 
występują grunty w postaci gliny i gliny piaszczystej. Grunty te zalegają do głębokości 1,60 
m od powierzchni terenu. 
W nawierconych otworach stwierdzono sączenie wody gruntowej. 
Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu i warunki wodne przedmiotowe podłoże zakwalifikowano do 
grupy nośności G1÷G2. 
Grunty te  wg. tabeli klasyfikacji gruntów zawartej w KNR 2 - 01 „Budowle i roboty ziemne” 
są gruntami  kat. III - IV. 
    
5.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 
5.1.  SIEĆ. 
5.1.1.  Rurociągi. 
 
Sieć wodociągowa zlokalizowano w ulicy Dąbrowszczaków poza pasem jezdnym. 
Uwzględniając przyszłe poszerzenie ulicy uzbrojenie sieci wodociągowej i przyłączy 
zlokalizowane będzie poza pasem jezdnym ul. Dąbrowszczaków. 
Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych PVC 160 mm o połączeniu 
kielichowym. 
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm.  Obsypka rurociąg gruntem sypkim gr. 
30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 20 cm z 
zagęszczeniem. Głębokość posadowienia rurociągu 1,40 m przykrycia górnej krawędzi 
rurociągu. 
Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalowa na 
całej długości. 
Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 
  
5.1.2.  Uzbrojenie. 
 
Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i 
eksploatacji sieci.  
 
Zasuwy odcinające. 
W celu wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji projektuje się zasuwy odcinające Dn 150 mm 
kołnierzowe z wolnym przelotem, miękkouszczelniająca. Zasuwę wyposażyć w obudowę i 
skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę obudowy zasuwy ustawić na fundamencie z bloczków 
lub płyt betonowych i umocnić prefabrykowaną płytką betonową.  
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Hydrant p.poż. nadziemny. 
Projektuje się hydranty p. poż. nadziemne Ø80 mm z zabezpieczeniem przed kradzieżą wody 
kpl. – 2. 
Hydrant zamontować na kolanie kołnierzowym stopowym żeliwnym Ø150 mm, wyposażyć 
w zasuwę odcinającą żeliwna kołnierzowa Ø80 mm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną. 
Skrzynkę do zasuw ustawić na przygotowanym fundamencie z bloczków lub płyt 
betonowych. 
Hydrant i skrzynkę uliczną zasuwy umocnić prefabrykowaną płytką betonową. 
 
5.1.3.  Skrzyżowanie z przeszkodami. 
         
Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem. 
Skrzyżowanie z drogą gminną ul. Dąbrowszczaków w rejonie skrzyżowania z ul. Opolską 
wykonać przewiertem sterowanym w osłonie z bentonitu. 
Przewiertem sterowanym wykonać odcinki sieci przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem, 
zbliżeniu do istniejących drzew.  
Przejście należy rozpocząć od wykonania wykopu pilotażowego w celu wprowadzenia 
głowicy przewiertowej. Doprowadzona mieszanka bentonitu i wody wzmacnia drążony otwór 
i umożliwia bezkolizyjne wciągnięcie wymaganego przekroju rury.  
Pozostałe skrzyżowania w ul. Dąbrowszczaków wykonać przekopem otwartym z 
zastosowaniem rury ochronnej z PCV typu N. 
 
Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej i energetycznej 
wykonać ręcznie. W miejscu kolizji na istniejącym kablu zamontować rurę osłonową z 
tworzywa sztucznego dwudzielną typu Arot. Roboty w pobliżu w/w uzbrojenia należy zgłosić 
do właściciela urządzenia. 
 
5.2.  PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE. 
 
5.2.1  Rurociągi. 
 
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE100 SDR 17 ciśnieniowych Dz 32 – 40 mm 
PVC 160 mm o połączeniu ISO. 
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm.  Obsypka rurociąg gruntem sypkim gr. 
30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 20 cm z 
zagęszczeniem. Wykonane przyłącze należy połączyć z wewnętrzną instalacją w budynku. 
Głębokość posadowienia rurociągu 1,40 m przykrycia górnej krawędzi rurociągu. 
Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalowa na 
całej długości. 
Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 
 
5.2.2.  Uzbrojenie. 
 
Montaż przyłącza wodociągowego do sieci rozdzielczej wykonać poprzez zamontowanie 
opaski do nawiercania z zasuwą odcinającą. Zasuwę odcinającą wyposażyć w obudowę i 
skrzynkę uliczną żeliwną. Lokalizacja nawiertaki poza pasem jezdnym ul. Dąbrowszczaków. 
Skrzynkę uliczną umocnić prefabrykowana płytką betonowa.     
Projektuje się opaski o średnicy Dz 160 mm z odejściem dla PE 32 i 40 mm. 
Istniejące budynki posiadają wewnętrzną instalacje wodociągowa z zamontowanymi 
zestawami wodomierzowymi. 



Sieć wodociągowa  rozdzielcza Niemodlin ul. Dąbrowszczaków. 6

 
 
5.2.3.  Skrzyżowanie z przeszkodami. 
 
Projektowane przyłącza wodociągowe krzyżują się z ul. Dąbrowszczaków. W miejscu kolizji 
zamontować rury osłonowe z PVC o średnicy DZ 90 mm. Przez rurę osłonową przeciągnąć 
rurę przewodową 
 
5.3.    ROBOTY DROGOWE. 
 
Istniejącą nawierzchnie z kostki betonowej (trylinka)  ul. Dąbrowszczaków w miejscu kolizji 
z wodociągiem rozebrać ręcznie. Materiał z rozbiórki wykorzystać do ponownego 
wbudowania. Krawężniki i obrzeża po rozbiórce ponownie wykorzystać. Nawierzchnię 
chodnikowa z kostki betonowej gr. 6cm regularnej po rozbiórce ponownie wbudować. Pod 
nawierzchnie z chodnika wykonać podsypkę cementowo piaskowa gr 5 cm. Pod nawierzchnie 
z trylinki wykonać podsypkę piaskowa gr 10 cm.   
 
6.  WYTYCZNE REALIZACJI. 
 
Wykopy i zasypki. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowaną trasę sieci wytyczyć geodezyjnie w 
terenie. Ziemię urodzajną usunąć z pasa robór. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie 
z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Przyjęto wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych wykonywane mechanicznie z 
odkładem gruntu wzdłuż wykopów. W miejscach istniejącego uzbrojenia i włączenia 
projektowanego rurociągu z istniejącą siecią wykopy wykonać ręcznie. 
Zasypka wykopów ręcznie warstwą 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim z wykopu po 
uprzednim przesianiu. Obsypkę zagęścić w celu zagwarantowania rurze dostatecznego 
podparcie ze wszystkich stron.  Pozostałą część wykopu uzupełnić mechanicznie gruntem 
rodzimym. Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów rozplantować. Zasypkę wykopów w 
poprzek ul. Dąbrowszczaków warstwami 0,30 m z zagęszczeniem. 
Dla średnicy przewodu Dn 150 mm szerokość wykopu wynosi 0,90 m. 
Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą i barierkami z oświetleniem.  
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej w wykopie. W przypadku prowadzenia robót 
w okresie ciągłych opadów atmosferycznych może nastąpić zaleganie wody w wykopach. W 
takich warunkach należy przyjąć odwodnienie powierzchniowe pompami spalinowymi 
przeponowymi z montażem studzienki betonowej Ø80 cm w dnie wykopu. Nad wykopem 
ustawić kładki dla pieszych. 
 
Montaż sieci wodociągowej.                                                                                                    
Do budowy przewodów wodociągowych mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące 
uszkodzeń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać na gruncie sypkim 
(piasek) grubości 10 cm.  
Przewody montować zgodnie z instrukcją projektowania i wykonawstwa sieci ciśnieniowej z 
rur  PVC dostarczoną   przez producenta. 
Rury z PVC należy układać w temperaturze powietrza od -5oC do +30oC.   
Przewody należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. 
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Celem  stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego, szczególnie przed 
wysunięciem się bosego końca rury z kielicha,  stosować  należy bloki oporowe. Blokami 
oporowymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, łuki, trójniki, zasuwy oraz korki na  
końcówkach przewodu. Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową 
wykonaną w gruncie rodzimym. Rurociąg układać na głębokości poniżej strefy przemarzania, 
która wynosi 1,40 m. Stąd rurociąg posadowiony winien być na głębokości 1,55 m pod 
powierzchnią terenu. 
Skrzynki żeliwne zasuw umocnić płytkami betonowymi chodnikowymi o wym. 25x25 cm lub 
płyta prefabrykowaną. 
Trasę wodociągu po zasypaniu oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 
Skrzynkę uliczną umocnić płytkami chodnikowymi betonowymi o wym. 0,25x0,25 m lub 
gotowym plutą prefabrykowaną. 
Ze względu na liczne istniejące uzbrojenie występujące w rejonie projektowanego wodociągu, 
zbliżenie do istniejących drzew zaprojektowano układne rur metoda bezwykopową 
przewiertem sterowany w osłonie z bentonitu. 
 
Próby szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu, należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu 
przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu 
ułożonego pod drogami, ulicami na ciśnienie pp=2pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie 
robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej 
ciśnienia próbnego. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu zgodnie z PN-B-10725 
:1999. 
 
Płukanie i dezynfekcja  
Rurociągi  PVC przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu  przepłukaniu  
wodą,  przy prędkości przepływu dostatecznej  do  wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Do  płukania  używać wody wodociągowej wypuszczając brudną przez 
hydranty,  aż  do  chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 
Po  przepłukaniu  rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu 
podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu 
podchlorynu sodu i  utrzymaniu  go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana  
woda  winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i 
przepłukaniu przewodu.  
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka  wody do analizy pod 
względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
 
Roboty wykończeniowe  
Po  zasypaniu  wykopów rozścielić uprzednio zdjęty humus. 
Teren uporządkować równając powierzchnie po wykopach. Zabudowaną armaturę oznakować 
tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym.  
 
Ogólne wytyczne realizacji. 
Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 

1. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 

2. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 
3. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego 

obiektów. 
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4. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 

5. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 
6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z 

projektantem. 
7. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do 

niniejszego opracowania. 
Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 
częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów wodociągowych określa 
norma PN-B-10725. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie z  
zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu 
robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego przy 
wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy z Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa, Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28. 03. 1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72). 
 
7.     DANE O OCHRONIE ZABYTKÓW.  
 
Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi  do  rejestru zabytków 
i zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić 
do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział 
Opole celem sprawowania nadzoru. 
 
8.     OPINIE I UZGODNIENIA. 

1. Starostwo Powiatowe w Opolu. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. 
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie - Warunki 

modernizacji sieci wodociągowej. 
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sieć wodociągowa  rozdzielcza Niemodlin ul. Dąbrowszczaków. 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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2.      PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.       skala  1 : 500. 
3.      PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.       skala  1 : 500. 
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