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1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Podstawą opracowania projektu jest: 
 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Nie-
modlin, a „I.W.K.PROJ.” Projektowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony śro-
dowiska 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. 
− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
− Uzgodnienia z właścicielami działek. 
− Mapy geodezyjne do celów projektowania w skali 1 : 500. 
 

2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 

2.1.  Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wydrowice gm. Niemodlin.  
Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków sanitarnych zlokalizowana we wsi 
Gościejowice gm. Niemodlin. 
W projekcie ujęto: 
− budowa kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej. 
− montaż przepompowni ścieków. 
− budowa kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej 
Projektowaną sieć kanalizacyjną rozwiązano kompleksowo w zakresie: 
− Trasę kolektorów dostosowano do istniejącego uzbrojenia oraz ukształtowania terenu. 
− Kolektory grawitacyjne uzbrojono w studzienki rewizyjne. 
− Rurociągi tłoczne wyposażono w studzienki połączeniowe. 
− Teren przepompowni ogrodzono. 

 

2.2  Rozmiar inwestycji.  
 

Kolektory grawitacyjne: 
Ks – 1          PVC 200 mm L =   171,0 m – 20,0 m przecisk = 151,0 m 
Ks – 2         PVC 200 mm L =    481,0 m –   7,0 m przecisk = 474,0 m 
Ks – 3          PVC 200 mm L =   476,0 m 
Ks – 4          PVC 200 mm L =   454,0 m 
Ks – 5          PVC 200 mm L =   391,0 m –   8,0 m przecisk =  389,0 m 
                             Ogółem  L =  1973,0 m  - 35,0 m               =1938,0 m            
 

Rurociągi tłoczne: 
  

Rt – 1  PE  90      L =   508,0 m – 43,0 m przewiert = 786,0 m 
Rt – 2   PE  90      L =   540,0 m – 46,0 m przewiert = 494,0 m 

    Rt – 3  PE   90     L =   216,0 m –   8,0 m przewiert = 208,0 m 
    Rt – 4  PE   90     L =   409,0 m – 32,0 m przewiert = 377,0 m 
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  Ogółem  L = 1673,0 m -129,0 m                 =1544,0 m 
 
Przewierty sieć:       
Przewierty Ø 90 PE       L = 129,0 m szt. – 6. 
Przewiert PVC 200 (mikrotuneling)   L =   35,0 m szt. – 3. 
Studzienki kanalizacyjne Ø 1200 mm               szt. – 17 
Studzienki kanalizacyjne Ø   425 mm              szt. -  49 
Studzienka połączeniowa(wtryskowa) Ø 1200 mm           szt. –   3 
Przepompownie ścieków  sieciowe PW  Ø 1500                 kpl. – 4. 
 

Przyłącza kanalizacyjne: 
  PVC 160          L = 1304,5 m – 49,0 m przecisk   = 1130,0 m 
  PVC 200         L =     94,0 m – 18,0 m przecisk   =     76,0 m 
  PE 63          L =     67,0 m – 20,0 m przewiert =     47,0 m 
Przewierty przyłącza: 
Przewierty Ø 63 PE       L =   20,0 m szt. – 1. 
Przewiert PVC 160 (mikrotuneling)   L =   49,0 m szt. – 3. 
Przewiert PVC 200 (mikrotuneling)   L =   18,0 m szt. – 1. 
Studzienka kanalizacyjna Ø425 mm   szt. - 63 
Przepompownia ścieków przydomowa Pp Ø 1000 mm     kpl. – 2. 
 

3.  DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN SĄ WPISANE DO REJE     
     STRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE   
     USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENN    
     GO. 
 

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jednakże, 
jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem sprawowa-
nia nadzoru. 
 

4.   OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 
Na obszarze objętym zakresem opracowania występuje zabudowa jednorodzinna dwukondygna-
cyjna. Ciągi komunikacyjne to drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Drogi boczne ziem-
ne. Istniejące uzbrojenie stanowi sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami domowymi, 
kable energetyczne niskiego i wysokiego napięcia, linia kablowa telekomunikacyjna, linia ener-
getyczna napowietrzna, linia napowietrzna telekomunikacyjna. Wzdłuż drogi wojewódzkiej o 
nawierzchni asfaltowej ułożono kanalizację burzową. Istniejące uzbrojenie pokazano na mapach 
szczegółowych w skali 1 : 500.  
Obecnie ścieki sanitarne z poszczególnych posesji gromadzone są w zbiornikach bezodpływo-
wych przydomowych. 
   
5.   CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW    
     BUDOWY. 
 

Szczegółowy opis warunków gruntowo - wodnych zawarto w opracowaniu „Dokumentacja z ba-
dań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków budowy sieci kanalizacji sanitar-
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nej w miejscowości Wydrowice gm. Niemodlin”, oraz „Dokumentacja z badań podłoża grunto-
wego dla oceny geotechnicznych warunków przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z bu-
dowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wydrowice gm. Niemodlin”  Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że w podłożu budowlanym warunki gruntowe są zmienne, Pod warstwą gle-
by bądź nasypów niebudowlanych stwierdzono występowanie wzajemnie po przewarstwianych 
utworów czwartorzędowych wykształconych w postaci piasków drobnych i pylastych, poniżej 
których występują iły i gliny piaszczyste. 
Nawierconą wodę gruntowa stwierdzono w rejonie otworu nr 11, RSP Wydrowice, oraz w rejo-
nie posesji nr 20 na głębokości od 1,0 – 1,40 m. Pod względem odspajalności w podłożu zalegają 
grunty kat. II i III. 
Głębokość przemarzania podłoża wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wynosi hz=1,0 
m p.p.t..  
W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i wykonaną na potrzeby niniejszego opraco-
wania opinią geotechniczną projektowany obiekt budowlany zalicza się do I i II kategorii geo-
technicznej w rozumieniu  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów bu-
dowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 października 1998 r.). 
 
6.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA. 
 
6.1.   Ilość ścieków  
 
Ilość ścieków przyjęto na podstawie „Koncepcji programowej” opracowanej w 1999 r przez „BI-
PROWOD” Wrocław. Do obliczeń przyjęto dane z bilansów ścieków skorygowane przez Biuro 
Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Opole. Z przeprowadzonego bilansu 
ścieków wynika że ilość ścieków wsi Wydrowice wynosi  

Qmax = 2,9m3/h  q = 0,8 l/s.  
W bilansie dla w/w opracowania zgodnie z opracowana Koncepcją programową uwzględniono 
dopływ ścieków ze wsi Lipno w ilości  

Qmax = 2,6m3/h  q = 0,7 l/s.  
Stąd ilość ścieków ogółem wynosi  

Qmax = 5,5m3/h  q = 1,5 l/s. 
 

6.2. Kolektory grawitacyjne - lokalizacja. 
 
Kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie dróg gminnych, oraz posesjach prywat-
nych. Kolektory kanalizacji sanitarnej odbierające ścieki z posesji zaprojektowano w układzie 
grawitacyjnym dostosowanym do istniejącego terenu. Przerzut ścieków z poszczególnych zlewni 
rurociągami tłocznymi do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie.  
 

6.2.1.   Rurociągi. 
 
Kanalizację projektuje się z rur PVC  kanalizacyjnych φ 0,20 m klasy S, SN8 lite łączonych na 
kielich z uszczelkę gumową. Rury układać na głębokości i ze spadkiem projektowanym uwi-
docznionym na profilach podłużnych załączonych w części graficznej opracowania. Minimalny 
spadek dla rur kanalizacyjnych D - 200 mm wynosi I = 0,5%. Rurociągi układać na podsypce z 
piasku gr. 20 cm.  Obsypka rurociągu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsyp-
kę należy wykonać ręcznie i zagęścić.  



 

P.W.  Kanalizacja sanitarna Wydrowice.  7 

 

 

6.2.2.      Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne połączenio-
we z kręgów żelbetowych ∅ 1200 mm oraz studzienki z tworzywa sztucznego PE 425 mm  
Studzienka kanalizacyjna ∅ 1200 mm żelbetowa składa się z : 
dno studzienki  prefabrykowane   ∅ 1200 mm,  h = 80 – 130 cm . 
kręgi betonowe z uszczelką gumową              ∅ 1200mm,   h = 25 -   50 cm. 
zwężka betonowa     ∅ 1200mm    h = 62 cm.   
pierścień dystansowy betonowy   ∅ 625 mm     h =   6 – 10 cm 
płyta pokrywowa ∅ 1200 / 600 mm dla obciążeń dynamicznych studni. 
właz żeliwny ∅ 600 mm z dwoma ryglami wypełniony betonem. 
 

Elementy żelbetowe i betonowe z betonu C40/50. 
Przejścia przez ścianę studzienki szczelne poprzez króćce połączeniowe w otworach w ścianie 
studni lub tulei przejściowych. Ściany studzienek zabezpieczyć Bitizolem 2R + 2 Pg. 
 

Studzienka z tworzywa sztucznego ∅ 425 mm składa się z: 
kineta studzienki  PE ∅ 425 mm 
trzon studzienki- rura karbowana dwuścienna PE ∅ 425 mm 
rura teleskopowa do  rury karbowanej PE ∅ 425 mm 
właz żeliwny przejazdowy do rury teleskopowej klasy D 400 
 
Zasuwa Ø200 z obudową i skrzynka uliczną żeliwną odcinająca odcinająca dopływ ścieków do 
komory przepompowni przystosowana do montażu na przewodach PVC.  
 
6.3.    Kolektory tłoczne. 
 

6.3.1.  Rurociągi ciśnieniowe. 
 
Rurociągi tłoczne przepompowują ścieki z poszczególnych przepompowni ścieków do kolekto-
rów grawitacyjnych. Wyjątek stanowi rurociąg tłoczny R1 z przepompowni PW-1, gdzie włącze-
nie będzie do rurociągu tłocznego wg projektu ul. Wyzwolenia i Świętojańskiej oraz włączenie 
rurociągów tłocznych z przepompowni przydomowych poprzez studzienkę połączeniowa.  
Rurociągi tłoczne projektuje się z rur Øz 90  PE 100, SDR 17 PN10.  
Rurociągi tłoczne włączone będą do studzienek rozprężnych z kręgów betonowych Ø1200 mm. 
Przed włączeniem do studzienki należy zamontować kształtki zgodnie z rysunkiem szczegóło-
wym.   
 

6.3.2.  Uzbrojenie kolektorów tłocznych. 
 

Włączenie rurociągów tłocznych do kolektorów grawitacyjnych. 
 

Włączenie do studzienki rozprężnej wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym 
wykonując podejście z kształtek PE celem wytracenia prędkości przepływu ścieków. W stu-
dzience rozprężnej zamontować podwłazowe filtry antyodorowe. 
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Studzienka połączeniowa. 
 

Połączenie rurociągów tłocznych zaprojektowano w studzience połączeniowej Ø1200 z kręgów 
betonowych. W studzienkach j.w. nastąpi połączenie rurociągów tłocznych z przepompowni PW-
2 i PW-3, oraz dwóch przepompowni przydomowych. 
Wyposażenie technologiczne studzienki połączeniowej pokazano w części graficznej. 
 
6.4    Przepompownia ścieków sieciowa. 
 

6.4.1.  Ogólne wymagania dla urządzeń pompowych: 
 

Rodzaj pompy – wirowa, odśrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie 
sprzęgającym, z osprzętem instalacyjnym stacjonarnym przystosowanym do zamontowania na 
ukośnym dnie opuszczana po podwójnych prowadnicach z poziomu terenu: 

- Wodoszczelna obudowa o klasie IP 68. 
- Izolacja uzwojenia stojana min. klasy H(180 ºC). 
- Materiał: kadłuba, stopy sprzęgającej – Żeliwo szare, co najmniej GG25, 
-  Samouszczelniające się połączenie miedzy pompą a podstawą. 
- Wał pompy i elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej. 
- Wszelkie połączenia śrubowe wykonane ze stali, co najmniej OH18N9 
- Wirnik: półotwarty, dwułopatkowy o podwyższonej odporności na zatykanie materia-

łami włóknistymi, krawędzie wirnika utwardzone do 45HRC 
- Uszczelnienie zewnętrzne węglik wolframu – węglik wolframu i wewnętrzne grafit-

ceramika, chronione przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawiesiny mineralnej 
zawartej w ściekach i osadach ściekowych poprzez specjalne ukształtowanie gniazda 
komory, które zapewni usuwanie cząstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia. 

- Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej wypełniona olejem. 
- Silnik pompy posiada układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pompę od 

zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 
 

6.4.2.  Przepompownia ścieków PW – 1. 
 

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana została na działce nr 27/29 należącej do  
RSP Wydrowice 
 

Posadowienie przepompowni. 
 

Rzędna terenu        166,00 m.n.p.m. 
Rzędna góry przepompowni       166,30 m.n.p.m. 
Rzędna dna przepompowni       161,30 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu           162,33 m.n.p.m. KS – 2 
Rzędna wlotu           164,04 m.n.p.m. KS – 1 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego    164,50 m.n.p.m. 
średnica φ 1500 mm 
wysokość  H = 5000  cm    
średnica dopływu 200 mm z zasuwą odcinającą dopływ Ø200 z obudową i skrzynką uliczną.    
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średnica wypływu φ 80 mm                
Prefabrykowany zbiornik wraz z uzbrojeniem i króćcami połączeniowymi dostarcza producent 
przepompowni zgodnie z parametrami zamówienia.. 
Komora przepompowni zamontowana n płycie fundamentowej wg. rysunku. 
 

Dane techniczne pompy - zatapialna pompa  
 

• Pompa o parametrach Q= 4,7 l/s i H=18,3m 
• Wykonanie: korpus, wirnik, stopy sprzęgające: żeliwo sferoidalne nie gorsze niż GG25;  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”,  
• Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, samooczyszczający o podwyższonej odporności na 

zatykanie; krawędzie utwardzone do 45 HRC; 
• Parametry pompy zgodnie z tabelą  
• Silnik elektryczny o mocy max P2=4,2kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpo-

średni, IP68, H(180°C); z kablem 10m przystosowanych do pracy w zanurzeniu;  
• Termokontakty w stojanie silnika; 
• Uszczelnienia – podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe pracujące niezależnie od 

kierunku obrotów: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Ilość pomp - 2 szt. 

 

Osprzęt instalacyjny: 
 

• Pompa przystosowana do montażu hydrodynamicznego zaworu płuczącego na korpusie 
pompy. Jedna z pomp w pompowni wyposażona w zawór płuczący; 

• Stopa sprzęg. DN 80 L - 1 szt. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Stopa sprzęg. DN 80 R - 1 szt.. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Zawór zwrot. kul. DN 80100 - 2 szt. 
• Górny uchwyt prow. 2" KO - 2 szt. 
• Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt. 
• Łańcuch KO z pośred. ogniwami, L=5 m (do 0,2 T) - 2 szt. 
• Wyłącznik pływakowy z 10m kablem PCW - 2 szt. 
• Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów poziomu - 1 szt. 

 

Wyposażenie pompowni: 
 

• Orurowanie pompowni 2-pompowej Dn80/80 ze stali nierdzewnej - kpl. - 1 szt. 
• Połączenia kołnierzowe aluminiowe - kpl. 
• Elementy złączne ze stali nierdzewnej; 
• Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina - 2 szt. 
• Nasada płucząca - kpl. 
• Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; 
• Właz ze stali nierdzewnej; 
• Prowadnice ze stali nierdzewnej 2", - kpl. 
• Wentylacja grawitacyjna PCV; 
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• Uziemienie pompowni; 
• Wyprofilowana wkładka denna z włókna poliestrowo-szklanego do montażu osprzętu 

sprzęgającego na ukośnej powierzchni; 1 szt 
• Deflektor ze stali nierdzewnej. 
• Pochwyt do żurawia. 

 

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków PW – 1. 
 

Teren przepompowni wygrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ra-
mach stalowych z kształtowników L 45x45xx5 mm, długość przęsła 1,50 m, wysokość 1.70 m.  
 
Ogrodzenie posadowić na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. 
Brama wjazdowa panelowa z kształtowników L 45x45xx5 mm i płaskownika 20x1690x6 i 
20x1390x6 mm. Wysokość bramy 1,70 m. Słupki z rury stalowej Ø70/3,6 mm. 
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr  8 cm ułożona na uprzednio przygotowanej podsypce ce-
mentowo- piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia łamanego warstwa górna gr. 8 cm, war-
stwa dolna gr. 15 cm. 
 

Całkowita powierzchnia terenu przepompowni F  =  30,0 nm2 

Brama wjazdowa szer. 3,0 m – szt. 1. 
Długość ogrodzenia   L = 19,0 m 
Obrzeża betonowe 30x8 cm    L = 7,0 
Nawierzchnia utwardzona – kostka betonowa  m2 = 30,0 
  
6.4.3.  Przepompownia ścieków PW – 2. 
 
Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana została na działce nr 115/2 należącej do 
RSP Wydrowice. 
 

Posadowienie przepompowni. 
 
Rzędna terenu       165,50  m.n.p.m. 
Rzędna góry przepompowni               165,80 m.n.p.m. 
Rzędna dna przepompowni               161,20 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu       162,24  m.n.p.m. 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego  164,00 m.n.p.m. 
średnica φ 1500 mm 
wysokość  H = 4700 cm    
średnica dopływu 200 mm z zasuwą odcinającą dopływ Ø200 z obudową i skrzynką uliczną.    
średnica wypływu szt.φ 80 mm                
Prefabrykowany zbiornik wraz z uzbrojeniem i króćcami połączeniowymi dostarcza producent 
przepompowni zgodnie z parametrami zamówienia.. 
Montaż komory przepompowni jak dla gruntu nawodnionego w kręgach betonowych 
Ø2500 mm wg. załączonego rysunku. 
 

Dane techniczne pompy - zatapialna pompa.  
 

• Pompa o parametrach Q= 5,5 l/s i H=15,8m 
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• Wykonanie: korpus, wirnik, stopy sprzęgające: żeliwo sferoidalne nie gorsze niż GG25;  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”,  
• Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, samooczyszczający o podwyższonej odporności na 

zatykanie; krawędzie utwardzone do 45 HRC; 
• Parametry pompy zgodnie z tabelą  
• Silnik elektryczny o mocy max P2=2,4 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpo-

średni, IP68, H(180°C); z kablem 10m przystosowanych do pracy w zanurzeniu;  
• Termokontakty w stojanie silnika; 
• Uszczelnienia – podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe pracujące niezależnie od 

kierunku obrotów: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Ilość pomp - 2 szt. 

 
Osprzęt instalacyjny: 
 

• Pompa przystosowana do montażu hydrodynamicznego zaworu płuczącego na korpusie 
pompy. Jedna z pomp w pompowni wyposażona w zawór płuczący; 

• Stopa sprzęg. DN 80 L - 1 szt. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Stopa sprzęg. DN 80 R - 1 szt.. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Zawór zwrot. kul. DN 80 - 2 szt. 
• Górny uchwyt prow. 2" KO - 2 szt. 
• Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt. 
• Łańcuch KO z pośred. ogniwami, L=5 m (do 0,2 T) - 2 szt. 
• Wyłącznik pływakowy z 10m kablem PCW - 2 szt. 
• Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów poziomu - 1 szt. 

 
Wyposażenie pompowni: 
 

• Orurowanie pompowni 2-pompowej Dn80/80 ze stali nierdzewnej - kpl. - 1 szt. 
• Połączenia kołnierzowe aluminiowe - kpl. 
• Elementy złączne ze stali nierdzewnej; 
• Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina - 2 szt. 
• Nasada płucząca - kpl. 
• Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; 
• Właz ze stali nierdzewnej; 
• Prowadnice ze stali nierdzewnej 2", - kpl. 
• Wentylacja grawitacyjna PCV; 
• Uziemienie pompowni; 
• Wyprofilowana wkładka denna z włókna poliestrowo-szklanego do montażu osprzętu 

sprzęgającego na ukośnej powierzchni; 1 szt. 
• Deflektor ze stali nierdzewnej. 
• Pochwyt do żurawia. 

 

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków PW – 2. 
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Teren przepompowni wygrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ra-
mach stalowych z kształtowników L 45x45xx5 mm, długość przęsła 1,50 m, wysokość 1.70 m. 
Ogrodzenie posadowić na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. 
Brama wjazdowa panelowa z kształtowników L 45x45xx5 mm i płaskownika 20x1690x6 i 
20x1390x6 mm. Wysokość bramy 1,70 m. Słupki z rury stalowej Ø70/3,6 mm. 
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr  8 cm ułożona na uprzednio przygotowanej podsypce ce-
mentowo- piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia łamanego warstwa górna gr. 8 cm, war-
stwa dolna gr. 15 cm. 
 
Całkowita powierzchnia terenu przepompowni F  =  36,0 nm2   
Brama wjazdowa szer. 3,0 m – szt. 1. 
Długość ogrodzenia   L = 21,0 m 
Nawierzchnia utwardzona  m2 = 36,0   
 
6.4.4.  Przepompownia ścieków PW – 3. 
 
Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana została na działce nr 255/2  należącej do 
Pan Diłaj Jerzy.  

 

Posadowienie przepompowni. 
 
Rzędna terenu       166,60  m.n.p.m. 
Rzędna góry przepompowni               166,90 m.n.p.m. 
Rzędna dna przepompowni               162,60 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu       163,50  m.n.p.m. 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego  165,10 m.n.p.m. 
średnica φ 1500 mm 
wysokość  H = 4400 cm    
średnica dopływu 200 mm z zasuwą odcinającą dopływ Ø200 z obudową i skrzynką uliczną.    
średnica wypływu szt.φ 80 mm                
Prefabrykowany zbiornik wraz z uzbrojeniem i króćcami połączeniowymi dostarcza producent 
przepompowni zgodnie z parametrami zamówienia. 
Komora przepompowni zamontowana n płycie fundamentowej wg. rysunku. 
 

Dane techniczne pompy - zatapialna pompa. 
 

• Pompa o parametrach Q= 5,8 l/s i H=10,6m 
• Wykonanie: korpus, wirnik, stopy sprzęgające: żeliwo sferoidalne nie gorsze niż GG25;  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”,  
• Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, samooczyszczający o podwyższonej odporności na 

zatykanie; krawędzie utwardzone do 45 HRC; 
• Parametry pompy zgodnie z tabelą  
• Silnik elektryczny o mocy max P2=2,4 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpo-

średni, IP68, H(180°C); z kablem 10m przystosowanych do pracy w zanurzeniu;  
• Termokontakty w stojanie silnika; 



 

P.W.  Kanalizacja sanitarna Wydrowice.  13 

• Uszczelnienia – podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 

• Ilość pomp - 2 szt. 
 

Osprzęt instalacyjny: 
 

• Pompa przystosowana do montażu hydrodynamicznego zaworu płuczącego na korpusie 
pompy. Jedna z pomp w pompowni wyposażona w zawór płuczący; 

• Stopa sprzęg. DN 80 L - 1 szt. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Stopa sprzęg. DN 80 R - 1 szt.. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Zawór zwrot. kul. DN 80 - 2 szt. 
• Górny uchwyt prow. 2" KO - 2 szt. 
• Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt. 
• Łańcuch KO z pośred. ogniwami, L=5 m (do 0,2 T) - 2 szt. 
• Wyłącznik pływakowy z 10m kablem PCW - 2 szt. 
• Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów poziomu - 1 szt. 

 

Wyposażenie pompowni: 
 

• Orurowanie pompowni 2-pompowej Dn80/80 ze stali nierdzewnej - kpl. - 1 szt. 
• Połączenia kołnierzowe aluminiowe - kpl. 
• Elementy złączne ze stali nierdzewnej; 
• Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina - 2 szt. 
• Nasada płucząca - kpl. 
• Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; 
• Właz ze stali nierdzewnej; 
• Prowadnice ze stali nierdzewnej 2", - kpl. 
• Wentylacja grawitacyjna PCV; 
• Uziemienie pompowni; 
• Wyprofilowana wkładka denna z włókna poliestrowo-szklanego do montażu osprzętu 

sprzęgającego na ukośnej powierzchni; 1 szt. 
• Deflektor ze stali nierdzewnej. 
• Pochwyt do żurawia. 

 

Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków PW – 3. 
 

Teren przepompowni wygrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ra-
mach stalowych z kształtowników L 45x45xx5 mm, długość przęsła 1,50 m, wysokość 1.70 m. 
Ogrodzenie posadowić na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. 
Brama wjazdowa panelowa z kształtowników L 45x45xx5 mm i płaskownika 20x1690x6 i 
20x1390x6 mm. Wysokość bramy 1,70 m. Słupki z rury stalowej Ø70/3,6 mm. 
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr  8 cm ułożona na uprzednio przygotowanej podsypce ce-
mentowo- piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia łamanego warstwa górna gr. 8 cm, war-
stwa dolna gr. 15 cm. Wjazd do przepompowni z kostki umocnić obrzeżem betonowym 20x30 
cm. 
 

Całkowita powierzchnia terenu przepompowni F  =  24,0 nm2    
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Brama wjazdowa szer. 3,0 m – szt. 1.  
Długość ogrodzenia   L = 13,0 m 
Obrzeża betonowe     L =7,0 m 
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr 8 cm -  m2 = 27,0 
 

6.4.5.  Przepompownia ścieków PW – 4. 
 

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana została na działce nr 261/3 należącej do 
Gmina Niemodlin.  

 

 

 

Posadowienie przepompowni. 
 

Rzędna terenu       166,60  m.n.p.m. 
Rzędna góry przepompowni               166,90 m.n.p.m. 
Rzędna dna przepompowni               161,90 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu       162,85  m.n.p.m. 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego  165,10 m.n.p.m. 
średnica φ 1500 mm 
wysokość  H = 5100 cm    
średnica dopływu 200 mm z zasuwą odcinającą dopływ Ø200 z obudową i skrzynką uliczną.    
średnica wypływu szt.φ 80 mm                
Prefabrykowany zbiornik wraz z uzbrojeniem i króćcami połączeniowymi dostarcza producent 
przepompowni zgodnie z parametrami zamówienia. 
Komora przepompowni zamontowana n płycie fundamentowej wg. rysunku.  

 
Dane techniczne pompy - zatapialna pompa. 
 

• Pompa o parametrach Q= 5,1 l/s i H=11,2m 
• Wykonanie: korpus, wirnik, stopy sprzęgające: żeliwo sferoidalne nie gorsze niż GG25;  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”,  
• Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego: wylot kołnierzowy DN 80; 
• Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, samooczyszczający o podwyższonej odporności na 

zatykanie; krawędzie utwardzone do 45 HRC; 
• Parametry pompy zgodnie z tabelą  
• Silnik elektryczny o mocy max P2=2,4 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpo-

średni, IP68, H(180°C); z kablem 10m przystosowanych do pracy w zanurzeniu;  
• Termokontakty w stojanie silnika; 
• Uszczelnienia – podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe pracujące niezależnie od 

kierunku obrotów: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 
• Ilość pomp - 2 szt. 

 
Osprzęt instalacyjny: 
 

• Pompa przystosowana do montażu hydrodynamicznego zaworu płuczącego na korpusie 
pompy. z pomp w pompowni wyposażona w zawór płuczący; 
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• Stopa sprzęg. DN 80 L - 1 szt. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Stopa sprzęg. DN 80 R - 1 szt.. – przystosowana do montażu na skosach dna; 
• Zawór zwrot. kul. DN 80 - 2 szt. 
• Górny uchwyt prow. 2" KO - 2 szt. 
• Tuleja gumowa do prowadnic 2" - 4 szt. 
• Łańcuch KO z pośred. ogniwami, L=5 m (do 0,2 T) - 2 szt. 
• Wyłącznik pływakowy z 10m kablem PCW - 2 szt. 
• Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów poziomu - 1 szt. 

 
 
Wyposażenie pompowni: 
 

• Orurowanie pompowni 2-pompowej Dn80/80 ze stali nierdzewnej - kpl. - 1 szt. 
• Połączenia kołnierzowe aluminiowe - kpl. 
• Elementy złączne ze stali nierdzewnej; 
• Zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina - 2 szt. 
• Nasada płucząca - kpl. 
• Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; 
• Właz ze stali nierdzewnej; 
• Prowadnice ze stali nierdzewnej 2", - kpl. 
• Wentylacja grawitacyjna PCV; 
• Uziemienie pompowni; 
• Wyprofilowana wkładka denna z włókna poliestrowo-szklanego do montażu osprzętu 

sprzęgającego na ukośnej powierzchni; 1 szt. 
• Deflektor ze stali nierdzewnej. 
• Pochwyt do zurawia. 

 
Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków PW – 4. 
 
Teren przepompowni wygrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej w ra-
mach stalowych z kształtowników L 45x45xx5 mm, długość przęsła 1,50 m, wysokość 1.70 m. 
Ogrodzenie posadowić na uprzednio przygotowanym cokole z betonu B-10 o wym. 20x50 cm. 
Brama wjazdowa panelowa z kształtowników L 45x45xx5 mm i płaskownika 20x1690x6 i 
20x1390x6 mm. Wysokość bramy 1,70 m. Słupki z rury stalowej Ø70/3,6 mm. 
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr  8 cm ułożona na uprzednio przygotowanej podsypce ce-
mentowo- piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kamienia łamanego warstwa górna gr. 8 cm, war-
stwa dolna gr. 15 cm. 
 
Całkowita powierzchnia terenu przepompowni F  =  20,0 nm2    
Brama wjazdowa szer. 3,0 m – szt. 1. 
Długość ogrodzenia   L = 13,0 m 
Obrzeża betonowe     L = 4,0 m 
Nawierzchnia utwardzona  m2 = 24,0 
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6.5.  Przyłącza kanalizacyjne. 
 
Trasę przykanalika, oraz lokalizację studzienki połączeniowej uzgodniono z właścicielem pose-
sji, uwzględniając istniejące odprowadzenie ścieków, lokalizację istniejącego zbiornika wybie-
ralnego, oraz istniejące uzbrojenie terenu. Każdy właściciel posesji powiadomiony został o wa-
runkach technicznych wykonania przyłącza.    
Przykanaliki zaprojektowano bezpośrednio od budynku lub z istniejącego odpływu do zbiornika 
wybieralnego. Każde projektowane przyłącze kanalizacyjne ma za zadanie przejąć wyłącznie 
ścieki sanitarne, oraz wyłączyć z eksploatacji istniejące zbiorniki wybieralne. Rzędne dna przy-
kanalików uwidoczniono na profilach podłużnych i mapach zasadniczych.  
Dla działek przewidzianych do przyszłej zabudowy i posesji dla których nie uzyskano uzgodnie-
nia z właścicielem z przyczyn niezależnych od projektanta przykanalik zaprojektowano do grani-
cy posesji z zaślepieniem. Zakres opracowania obejmuje przyłącze kanalizacyjne od kolektora 
głównego do ściany budynku lub zbiornika wybieralnego. W ramach realizacji inwestycji zostaną 
wykonane przykanaliki od kolektora do ostatniej studzienki przed budynkiem. 
Dla posesji weterynarii i Posterunku Energetycznego zaprojektowano przepompownię ścieków 
przydomowe. 
 
6.5.1.   Rurociągi grawitacyjne przykanalików. 
 
Materiał do wykonania przyłączy to rury z PVC klasa S, SN 8 – 160  mm lite, kielichowe z 
uszczelką gumowa. Rury należy układać ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. 
Rzędne włączenia przykanalików wg. profili i map zasadniczych załączonych w części graficz-
nej. Dla przykanalików z rur o średnicy 0,15 m minimalny spadek wynosi 1,5 %. Połączenie 
przykanalików z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne sieciowe i trójniki.  
 
6.5.2.   Uzbrojenie. 
 
Przykanaliki grawitacyjne. 
 
Na terenie posesji przykanaliki posiadać będą studzienki połączeniowe. Projektuje się studzienki 
z tworzywa sztucznego o średnicy ∅ 425 mm. Studzienka składa się z: 
-  kineta studzienki PP dla rury karbowanej ∅ 425 mm.                                                                   
-  rura karbowana (trzon studzienki) ∅ 425 mm.                                                                                        
-  rura teleskopowa ∅ 425 mm                                                                                                                     
-  pokrywa żeliwna przejezdna ∅ 425 mm 40T 
 

6.5.3. Przepompownie przydomowe Pp1 + Pp2. 
 
Zatapialna pompa 
 

• Wykonanie: korpus, wirnik, stopy sprzęgające: żeliwo szare nie gorsze niż GG25;  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; 
• Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 3/4”,  
• Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego; 
• Wirnik: wirnik typu Hortex, na wlocie nóż tnący;  
• Parametry pompy zgodnie z tabelą  
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• Silnik elektryczny o mocy max P2=1,7 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpo-
średni, IP68, F(155°C); z kablem 10m przystosowanych do pracy w zanurzeniu;  

• Termokontakty w stojanie silnika; 
• Uszczelnienia – podwójne uszczelnienia mechaniczne czołowe pracujące niezależnie od 

kierunku obrotów: wewn. grafit-ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; 
Ilość pomp - 1 szt. 
• Pompa przystosowana do montażu hydrodynamicznego zaworu płuczącego na korpusie 

pompy. 
• Stopa sprzęg. DN 50  - 1 szt.; 
• Zawór zwrot. kul. DN 50 – wykonany z brązu. 
• Górny uchwyt prow. 2" KO - 1 szt. 
• Tuleja gumowa do prowadnic 3/4" - 2 szt. 
• Wyłącznik pływakowy z 10m kablem PCW - 3 szt. 
• Obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów poziomu - 1 szt. 
• wszystkie elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej,  

• łańcuch ze stali nierdzewnej dopasowany do wysokości zbiornika podwieszony pod po-
krywą włazu,  

• sterowanie zaworem odcinającym z poziomu terenu za pomocą specjalnego klucza 
 

Studnia pompowni. 
 
Studnia wykonana jest jako monolit z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o wymiarach: śred-
nica wewnętrzna ok. 780 mm, średnica u podstawy: ok.1000 mm. wysokość zabudowy 2365 m 
dla POLPIT/J lub  maks. zagłębienie przykanalika (dno kanału) dla pompowni typu POLPIT/J -
1639 mm. Wykonanie zapewniające długą żywotność i dobre własności eksploatacyjne. Jedno-
cześnie poprzez specjalną konstrukcję, studnia zabezpieczona jest przed parciem gruntu oraz wy-
porem wód gruntowych, bez potrzeby stosowania dodatkowych konstrukcji, np. dociążającej. 
Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Obsługa zaworu odcinającego jest możliwa z 
powierzchni terenu, bez potrzeby wchodzenia do studni, za pomocą dołączonego do zestawu klu-
cza. Pompownia wyposażona jest w dwie prowadnice umożliwiające montaż pompy w pompow-
ni i jej demontaż bez konieczności opróżniania zbiornika i wchodzenia do niego. Studnia posiada 
specjalny kształt dna, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzenia się złogów osadu. 
Obudowa pompowni przydomowej powinna mieć możliwość dopasowania zagłębienia doprowa-
dzenia przewodu grawitacyjnego jak i przewodu tłocznego zgodnie z dołączonymi rysunkami.  
Studnia przepompowni o wymiarach podanych poniżej pozwalająca w sposób prosty i łatwy 
montaż studni w wykopie ze względu na niewielki ciężar.  
 
6.5.4.  Przyłącze ciśnieniowe. 
 

Ścieki sanitarne zgromadzone w komorze przepompowni przydomowej przepompowane będą do 
rurociągu tłocznego PE 63 mm. Włączenie przyłącza ciśnieniowego z rurociągiem tłocznym po-
przez studzienkę połączeniowa Ø1200 mm 
 
7.    Kolizje z urządzeniami obcymi. 
 

a) skrzyżowania z siecią wodociągową 
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Grawitacyjna sieć kanalizacyjna krzyżować się będzie z istniejącą siecią wodociągową. Roboty 
w pobliżu wodociągów należy prowadzić ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
miejscu kolizji, jeśli zachodzi konieczność przewidzieć przełożenie istniejącej sieci wodociągo-
wej. 
 

b) skrzyżowania z siecią telekomunikacyjną i elektroenergetyczną 
 

Kable, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Telekomunikację Polską S.A., Zakładem 
Energetycznym, są uwidocznione na mapach zasadniczych. W związku z tym, na skrzyżowa-
niach kanalizacji deszczowej z kablami, projektuje się rury ochronne typu AROT.  
Roboty w pobliżu kabli teletechnicznych i energetycznych należy prowadzić ręcznie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić właściciela 
urządzenia o terminie rozpoczęcia robót w celu ustalenia nadzoru nad wykonywanymi skrzyżo-
waniami. 
 
c) skrzyżowanie z drogami. 
 
Skrzyżowania z drogą wojewódzką wykonać: 
-  kolektor grawitacyjny – metodą mikrotunelingu bez naruszenia konstrukcji jezdni. 
-  rurociąg tłoczny – przewiert sterowany w osłonie z bentonitu bez naruszenia konstrukcji      
   jezdni. 
 
e)  skrzyżowanie z Kanałem Wydrowickim. 
 
Skrzyżowanie z Kanałem Wydrowickim  wykonać przewiertem sterowanym w osłonie z bentoni-
tu. zgodnie z rzędnym na profilu podłużnym i warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Miejsce skrzyżowania oznaczyć 
trwale słupkami betonowymi pomalowanymi kolorem niebieskim.  
 
Zestawienie przewiertów: 
  
Sieć: 
Kanał Ks – 1   Ø200 PVC  L = 20,0 m dr wojewódzka 
Kanał Ks – 2   Ø200 PVC  L =   7,0 m bud. gospodarczy pos. Nr 42 c.  
Kanał Ks – 5   Ø200 PVC  L =   8,0 m przepust dr. gminna 
RT – 1    Ø 90 PE  L = 19,0 m     dr. gminna 
RT – 1    Ø 90 PE  L = 24,0 m   Potok Wydrowicki 
RT – 2    Ø 90 PE  L = 22,0 m    dr. wojewódzka 
RT - 2    Ø 90 PE  L = 24,0 m     na posesji nr 20. 
RT - 3    Ø 90 PE  L =   8,0 m     przepust dr. gminna. 
RT - 4    Ø 90 PE  L = 32,0 m  posesja nr 37. 
 
Przyłącza: 
Ø160 PVC  L = 17,0 m dr wojewódzka posesja nr 41a. 
Ø160 PVC  L = 16,0 m dr wojewódzka posesja nr 40. 
Ø160 PVC  L = 16,0 m dr gminna. 
Ø200 PVC  L = 18,0 m dr wojewódzka do dz. nr 29/2. 
Ø 63 PE      L =  20,0 m          dr wojewódzka Posterunek Energetyczny. 
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8.  WYTYCZNE DO REALIZACJI ROBÓT.  
 

8.1.  Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, oraz 
wystąpi do właścicieli dróg o zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas budowy. Wszystkie kosz-
ty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Projektowane trasy kolekto-
rów wytyczyć geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami 
kontrolnymi wykonanymi ręcznie, pod nadzorem właściciela urządzenia podziemnego. Istniejącą 
nawierzchnię rozebrać. Ziemię urodzajną usunąć poza granicę robót. Wzdłuż drogi wojewódzkiej 
na kolektorze tłocznym oraz na posesjach prywatnych przewidzieć wycinkę lub przesadzenie 
krzewów i drzew. Ilość wycinki drzew do ustalenia w trakcie robót. 
 
8.2.  Wykopy i zasypki. 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. W pierwszej kolejności należy doko-
nać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. Odkrywki należy wykonać ręcz-
nie. 
Dla układki rurociągów przyjęto wykopy o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Wyko-
py wykonywać mechanicznie i ręcznie na odkład. 
Wykopy wykonywane mechanicznie z tymczasowym odwozem gruntu należy przewidzieć w 
miejscach gdzie kolektor zlokalizowany jest w drodze. 
Wykopy wykonywane mechanicznie z odwozem gruntu i zasypką wykopów piaskiem wykonać 
gdzie roboty prowadzone są w pasie drogi gminnej i na terenie RSP Wydrowice. 
Wykopy wykonywane ręcznie i z dokopem ręcznym na odkład, gdzie kolektory zlokalizowane w 
ogrodach. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia oraz przy zbliżeniu do drzew wykonywać 
ręcznie na odkład.  
Sposób umocnienia pionowych ścian wykopów Wykonawca robót uzgodni z Inżynierem kon-
traktu lub Inspektorem nadzoru. Podsypkę i osypkę rurociągów w wykopie wykonać ręcznie 
warstwą 0,20 m podsypka, oraz 0,30 ponad wierzch rury, obsypka gruntem sypkim z wykopu po 
uprzednim przesianiu lub gruntem dowiezionym. Zasypka wykopów zlokalizowanych w drodze z 
wymianą gruntu. Do podsypki i obsypki nie należy używać gruntu gliniastego oraz z domieszką 
kamieni gałęzi i gruzu. Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów wywieść w miejsce wskazane 
przez inwestora. Jeśli grunt z wykopu nie spełnia warunków do zasypki ( odpowiedni stopień za-
gęszczenia) wówczas wykop do rzędnej terenu należy zasypać gruntem sypkim dowiezionym. 
Wykop w gruntach gliniastych i iłach w pasie drogowym przewidzieć całkowitą wymianę gruntu 
do zasypki.  
Przyjęto szerokość wykopu: dla rurociągów φ do 150 mm wynosi 0,90 m 
dla rurociągów  φ 200 mm wynosi  1,0 m 
Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą, o dla ruchu pieszego w miarę potrzeb nad wykopem 
ustawić przenośne kładki dla pieszych. 
Zasypkę wykopów w drogach wykonywać warstwami o grubości 0,25 m z zagęszczeniem do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,02. 
Po zakończeniu robót teren uporządkować i doprowadzić do stany pierwotnego. Roboty prowa-
dzone na posesjach prywatnych odbiór robót potwierdzić u właściciela posesji. 
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8.3.  Odwodnienie wykopów. 
 
Metoda odwodnienia wykopów uzależniona jest od warunków geologicznych w miejsca posa-
dowienia rurociągu.  
Dla gruntów nawodnionych nieprzepuszczalnych przyjęto odwodnienie powierzchniowe pom-
pami spalinowymi przeponowymi. W dnie wykopu zamontować studzienkami drenażowymi φ 
600 betonowymi. Odprowadzenie wody rurociągiem tymczasowym poza granice robót do przy-
drożnego rowu lub kanalizacji deszczowej.  
Wykopy w gruntach nawodnionych luźnych (piaski) odwodnienie wykopów igłofiltrami wpłu-
kiwanymi bezpośrednio w grunt wzdłuż wykopów. Rozstaw igieł przyjęto max 2,0 m.  
Nawierconą wodę gruntową stwierdzono w otworze nr 11 RSP Wydrowice oraz w rejonie posesji 
nr 20 na głębokości od 1,00 – 1,40 m. Sączenie wody występuje w otworze nr 10 RSP Wydrowi-
ce.  
 
8.4.   Nawierzchnie drogowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć istniejące nawierzchnie drogowe i ele-
menty drogowe.  
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej poprzez ciecie asfaltu na szerokość wykopu powiększoną o 
0,50 m z każdej strony wykopu. Rozbiórka asfaltu mechanicznie. Rozebranie podbudowy o sze-
rokości wykopu powiększoną o 0,25 m z każdej strony wykopu. Rozbiórka podbudowy mecha-
nicznie.    
Rozbiórkę nawierzchni betonowej przewidzieć w drodze wewnętrznej i na terenie RSP Wydro-
wice. 
Odbudowa nawierzchni drogowych asfaltowych zachowując następujące warstwy: 
-  warstwa odsączająca gr. 15 cm. 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 20 cm – warstwa dolna. 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 10 cm – warstwa górna. 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm. 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 
 

Nawierzchnie i tłuczniowe po zakończeniu robót odbudować i doprowadzi do stanu pierwotnego. 
 

8.5.   Montaż sieci kanalizacyjnej. 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spad-
ki i głębokości posadowienia rurociągów  powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  W 
celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości po-
sadowienia kolektora zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi w części graficznej. Techno-
logia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanali-
zacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do bu-
dowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicz-
nymi. Rury do budowy kanałów przed połączeniem  
i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Przewody z rur PE i PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z 
uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia rur 
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PE i PVCV jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 
Przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewa-
nie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą 
grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do sie-
bie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czy-
stość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas 
wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, tem-
peratura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykony-
wanie kształtek segmentowych.  Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. 

poniżej 0ᵒC, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz 
ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury można łączyć za pomocą kielicha pojedynczego lub dwukielicha 
oraz na zatrzask. Łączenia mogą zostać wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w za-
leżności od technologii samej układki przewodu w wykopie. 
Przy kielichowym połączeniu rur PVC należy oczyścić kielich z jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelki znajdującej się wewnątrz kielicha. Po zamo-
cowaniu kielicha na końcówkę jednej rury, końcówkę drugiej posmarować lubrykantem i umie-
ścić koniec rury w kielichu dokładnie współosiowo, uważając aby nie zawinąć uszczelki podczas 
wkładania. Rurę można docisnąć za pomocą ręcznych narzędzi dbając, aby nie uszkodzić rur. 
Przy montażu rurociągów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. 
Cięcie poprzeczne rury PE i PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi ru-
ry.  
Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia rur jest takie ich ułożenie, aby osie łączo-
nych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 
Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno 
podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzed-
nio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.Na 
zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować 
bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez 
Wykonawcę na budowie.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewo-
dów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi 
grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
8.6.   Studzienki betonowe 
 

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm z 
włazem żeliwnym φ 600 mm typu ciężkiego. Kręgi żelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie 
mniejszej niż B-45, spełniające wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelności 
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W8 i małej nasiąkliwości (poniżej 4%), spełniające wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów 
stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na 
czynniki chemiczne.  
Studzienki wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy  
PN-B-10729:1999. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienio-
nych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  
Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno 
pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na 
gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 
 

8.7.   Studnie z tworzyw sztucznych φ 425 mm 
 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnio-
nym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 
a) kinety, 
b) rury członowej, 
c) teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą 
d) właz zeliwny 
Studzienki zaprojektowane zostały jako niezłazowe. Połączenie rur ze studzienką jest analogicz-
ne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów pierścieniami, 
uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 
Na przygotowanej i odpowiednio zagęszczonej podsypce ustawić kinetę studzienki, następnie na 
kinetę założyć rurę karbowaną o żądanej wysokości. W rurę karbowaną wsunąć rurę teleskopową 
z wcześniej założoną pokrywą. Rura teleskopowa umożliwia nam dostosowanie rzędnej pokrywy 
do terenu. Elementy studzienki łączone poprzez uszczelkę gumową. Studzienki nie wymagają 
izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Całość studni obsypać gruntem sypkim równomiernie na ca-
łym obwodzie i odpowiednio zagęścić. 
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem zasypać 
wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, 
aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powi-
nien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu 
drogowego. 
 

8.8.  Przepompownie ścieków 
 

Z uwagi na posadowienie przepompowni w gruntach nawodnionych PW - 2 i suchych PW – 1, 
PW – 3 i PW – 4 projektuje się dwie metody posadowienia przepompowni. 
 

W gruncie nawodnionym posadowienie komory przepompowni wykonać po uprzednim za-
puszczeniu metodą studniarska kręgów Ø2500 mm i wykonaniu w dnie korka betonowego i dna. 
Krawędź kręgu powinna być na rzędnej 10 cm większej niż zwierciadło wody gruntowej. W tak 
przygotowanym podłożu można przystąpić do opuszczenia zbiornika przepompowni . Przestrzeń 
pomiędzy zbiornikiem przepompowni, a zapuszczonymi kręgami obsypać gruntem sypkim z do-
kładnym zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm.  
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W gruncie suchym posadowienie komory przepompowni na płycie fundamentowej o wym. 
240x240x35 cm ułożonej na podbudowie z betonu B 7,5. Szczegół płyty fundamentowej załą-
czono w części graficznej. 
 
Wyposażenie i armaturę przepompowni montować zgodnie z wytycznymi producenta urządze-
nia. 
 
8.9.   Próby szczelności 
 
Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci kanalizacyjnej. 
W odbiorze na szczelność przewodów grawitacyjnych z rur betonowych występują próby na: 

- eksfiltrację wody z przewodu. 
- infiltrację wody do przewodów. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami do 75,0 m pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału. W tym celu wylot 
przewodu w studzience należy zamknąć korkiem, następnie napełnić go wodą i sprawdzić jego 
szczelność. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelności studzienek rewizyjnych.  Złącza  
kanału powinny być odkryte i widoczne. Woda do przewodu kanalizacyjnego powinna być do-
prowadzona grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka poddanego próbie napełniać wodą 
pod ciśnieniem np .z sieci wodociągowej. Czas napełniania danego odcinka nie powinien być 
krótszy od 1 godziny w celu spokojnego napełniania i odpowietrzenia przewodu. Ciśnienie w 
przewodzie winno wynosić 3,0 m sł w. a czas trwania próby 15 minut. Rurociąg jest szczelny 
wówczas gdy uzupełnienie wody w danym odcinku nie przekracza 0,02dm3 / m2 powierzchni ru-
ry. W przypadku nieszczelności złącza należy wymienić, a próbę ponowić.  
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej Przepro-
wadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się 
to z przerwaniem odwodnienia wykopów. 
Próbę należy przeprowadzać zgodnie z normą PN - 92 / B - 10735. 
Niezależnie od w/w prób szczelności wykonane kanały grawitacyjne należy przepłukać i sporzą-
dzić dokumentację z kamerowania kanałów. Zapis z przeglądu kamerowania w formie elektro-
nicznej przekazać inwestorowi. 
 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych tłocznych należy dokonywać w celu sprawdzenia 
wytrzymałości rur i szczelności połączeń. Wszystkie złącza powinne być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z norma PN - 81 / 
B - 10725. Ciśnienie próbne winno wynosić co najmniej 1,0 Mpa. 
 
8.10  Przejście pod drogą wojewódzką. 
 
Przejścia kolektorem tłocznym pod drogą wojewódzką wykonać metoda przewiertu sterowanego 
w osłonie z bentonitu. 
Przejścia kolektorem grawitacyjnym pod drogą wojewódzką wykonać metoda mikrotunelingu. 
 
Mikrotuneling (przewiert sterowany) – bezwykopowa technologia budowy kanalizacji sanitarnej 
eliminująca do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym i dewastacja istniejących nawierzchni. 
W technologii tej wyróżniamy trzy etapy pracy: 
 -   wiercenie pilotowe 
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 -   rozwiercanie gruntu 
 -   przecisk hydrauliczny rur przewodowych. 
W czasie pierwszego etapu w zaplanowanej osi rurociągu odbywa się przecisk hydrauliczny 
żerdzi pilotowych, zakończonych głowicą pilotową. W etapie tym grunt jest zagęszczany wokół 
żerdzi nie ma potrzeby usuwania urobku. Kierunek przecisku podlega stałej kontroli i może być 
korygowana w trakcie pierwszego etapu robót. Sterowanie przeciskiem i pomiar odbywa się przy 
wykorzystaniu monitora, na którym za pomocą kamery cyfrowej wyświetlany jest obraz diodo-
wej tablicy celowniczej. Tablica ta umieszczona jest w tylnej części głowicy pilotowej. Po osią-
gnięciu przez głowicę pilotową wykopu docelowego rozpoczyna się etap drugi pracy tj. roz-
wiercanie otworu z jednoczesnym przeciskiem rur stalowych osłonowych. Urobek usuwany jest 
poprzez system przenośników ślimakowych umieszczonych w stalowych rurach osłonowych. 
Rury stalowe osłonowe pozostawić w celu przeciągnięcia rury przewodowej Po rozwierceniu 
otworu do żądanej średnicy i umieszczeniu w nim stalowych rur osłonowych następuje etap 
trzeci pracy, czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych. Jako rury przewodowe zastosowano 
rury z PVC 200. Rury przewodowe PVC przeciągnąć w stalowej rurze osłonowej, którą nie nale-
ży demontować. Wciąganie rur PVC możliwe jest po wykonaniu drugiego etapu robót. 
Dla rury przewodowej D-200 mm zastosować rurę osłonową Ø356 x 8,0 mm 
 

8.11.   Ogólne wytyczne realizacji. 
 

1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 
2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 
3. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 
4. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 
5. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 
6. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 
7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z pro-

jektantem. 
8. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do ni-

niejszego 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, kanalizacji sa-
nitarnej norma PN-92/B-10735 
 
9. WARUNKI BHP  
 

a) w okresie wykonawstwa 
 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowa-
dzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wy-
konywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, 
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93) 
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b) w okresie eksploatacji 
 
Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny. Winna 
być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzie-
lania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  
- Rozporządzenie.1993·MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  
- Kodeks Pracy art. 226. 

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. Jednakże, 
jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem sprawowa-
nia nadzoru. 
 
10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. 
 
Poniżej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
pod względem: 

 

a/ zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu ilości powstających ścieków.  
 

b/ emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami o znikomo małym pozio-
mie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-
czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferyczne-
go w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie gminy Niemodlin. Emisje z 
obiektów kanalizacji (studzienek) nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym określonych w Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796]. 

 
c/ rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

 
Podczas wykonawstwa robót powstaną pewne ilości odpadów w postaci: 

- masy ziemnej. 

- z rozbiórki nawierzchni drogowej. 

- fragmenty rur.  

- inne zmieszane odpady z budowy. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) odpady powstałe  przy realizacji inwestycji nie są ujęte na 
liście odpadów niebezpiecznych i nie wymagają specjalnego sposobu odbioru, zagospodarowania 
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i transportu wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + 
zmiany). Odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przygo-
towanych miejscach. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z roz-
biciem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. 
Sposób zagospodarowania tych odpadów należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Niemodlinie. 
W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci kanalizacyjnej. Wyjąt-
kiem może być potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy należy postępować 
zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanalizacji. 
 
d/ emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani 
obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 
 
e/ wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gle-

bę, wody powierzchniowe i podziemne, 
W ramach realizacji inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej) nie przewiduje się żadnej wycinki 
drzew i krzewów zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.  
Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną za 
sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym sa-
mym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które 
mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody pod-
ziemne czy też powierzchniowe.  
Proponowane rozwiązania projektowe zakładają, że ścieki przepływać będą przez szczelne ruro-
ciągi z rur PE i PVC. Wody gruntowe mogą być narażone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku 
świadomego działania (np. remonty rurociągów) lub nieszczelności przewodów. Stany te należy 
traktować jako awaryjne ponieważ przewody i obiekty, o których mowa muszą zostać poddane w 
trakcie realizacji próbom szczelności z ich protokólarnym odbiorem. 
Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla programowa-
nego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania na żaden z 
komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pew-
nością możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z 
gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu ochrony środowi-
ska. 
Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie wykonaw-
stwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie sprawę 
z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji 
na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter 
tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót. 
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji na śro-
dowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru od-
działywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nu. 
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