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I. OPIS   TECHNICZNY  

1.  Materiały wyj ściowe.  
 

Opracowanie  projektu  wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

 
-  Inwentaryzacja i ocena techniczna wodociągów grupowych na terenie gm.Turawa  

(opr. NEUSTEIN s.c. 2008 r.) 
-  Uzgodnień branżowych 
-  Mapy syt.-wys. w skali 1:1000  
-  Obowiązujące przepisy i zarządzenia. 
 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
 
 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa magistralnej sieci wodociągowej od wsi 
Rzędów do Stacji Wodociągowej   "Turawa-Marszałki".  
 
 Przedmiotowa inwestycja ma na celu dostarczenie wody z wodociągu grupowego „Kadłub 
Turawski" do wodociągu grupowego "Turawa-Marszałki" . Pozwoli to na wyłączenie  z dalszej 
eksploatacji ujęć wody na istniejącej stacji wodociągowej "Turawa-Marszałki".  
 
Rozmiar rzeczowy inwestycji: 
 
Zakres rzeczowy projektowanych robot przedstawia się następująco : 
      - sieć wodociągowa   Ø 160 PE100CR    - 4 695 mb 
 - zasuwy Ø150 żel. z obudową i skrzynką    - 6 szt. 
 - studzienka Ø1200 bet. z zasuwą Ø150 klinową koł.  i napędem elektrycznym 
   wraz z zasilaniem elektrycznym i kablem sygnalizacyjnym - 1 kpl. 
          -  przełożenie kabla  sterowniczego do ujęć wody na odcinku    dz. 11    - ok. 45 mb 
 
Usytuowanie 
 
 Planowaną magistralę wodociągową zlokalizowano w poboczu  drogi powiatowej  nr 1705 
(za linią drzew przydrożnych i przed ścianą lasu) pomiędzy wsią Rzędów i Turawa-Marszałki oraz 
w drogach gminnych na terenie przysiółka Marszałki wsi Turawa. Numery działek, na których 
realizowana będzie magistrala wodociągowa: 
 
 - obręb Rzędów k.m. 1 nr 109   - ZDP Opole 
       k.m. 4 nr  83, 85   - ZDP Opole 
 
 - obręb Turawa  k.m. 1 nr 9, 80, 130, 177  - Gmina Turawa,  
                                                                          11 - Leś Stefan Turawa ul.Klonowa 40 
          229  - ZDP Opole 
                 k.m. 7 nr 5     - ZDP Opole 
      k.m. 9 nr 111/17   - ALP ,  
                      169   - ZDP Opole 
      k.m. 10 nr 156   - ZDP Opole 
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Mieszkańcy

Wieś qi Qśrd Qmaxd Qmaxh
mk l/mk*d m3/d m3/d m3/h l/s

Wodociąg grupowy "Kadłub Turawski"
Bierdzany 870 100,0 87,0 121,8 12,2 3,4
Ligota Turawska 640 100,0 64,0 89,6 9,0 2,5
Kadłub Turawski 530 100,0 53,0 74,2 7,4 2,1
Zakrzów Turawski 590 100,0 59,0 82,6 8,3 2,3
Rzędów 270 100,0 27,0 37,8 3,8 1,1
Razem "Kadłub Turawski" 2900  290,0 406,0 40,6 11,3
Wodociąg grupowy "Turawa"
Kotórz Mały 790 120,0 94,8 132,7 13,3 3,7
Kotórz Wielki 320 120,0 38,4 53,8 5,4 1,5
Osowiec 1200 120,0 144,0 201,6 20,2 5,6
Turawa 900 120,0 108,0 151,2 15,1 4,2
Węgry 800 120,0 96,0 134,4 13,4 3,7
Razem "Turawa" 4010 481,2 673,7 67,4 18,7
Wodociąg grupowy "Zawada"
Zawada 1180 130,0 153,4 214,8 21,5 6,0
Razem "Zawada" 1180  153,4 214,8 21,5 6,0
Ogółem 8090  924,6 1294,4 129,4 36,0

Ilość ścieków

 

3.  Zapotrzebowanie wody.  
3.1  Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcz e.  
 
Inwestycja zapewniać będzie dostawę wody zdatnej do picia dla mieszkańców wsi wodociągu 
grupowego "Turawa-Marszałki"  i "Zawada"  w ilości (okres perspektywiczny): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Zapotrzebowanie wody dla celów p.po ż.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r.  dla jednostek osadniczych o 

liczbie  mieszkańców do 5000 zapotrzebowanie  wody gaśniczej wynosi 10 l/s, lub równoważny 
zapas wody w zbiornikach  p.poż  w wysokości V=100 m3.   

Z wodociągu grupowego „Turawa-Marszałki" oraz  Stacji Wodociągowej miasta Opola 
zapewniona będzie wymagana ilość wody p.poż. dla ww. miejscowości t.j. 10 l/s. 

4.  Charakterystyka terenu inwestycji 
a)  Warunki geologiczne: 

      Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu budowlanym zalegają grunty rodzime 
wykształcone jako grunty sypkie, zalegające pod glebą o miąższości ok.0,3 m.  
Grunty sypkie reprezentowane są przez piaski  średnioziarniste z okresowym przewarstwieniem 
piasków zaglinionych. 
Do głębokości -1,5 m p.p. terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
Warunki budowlane ocenia się jako dobre.  
Pod względem odspajalności w podłożu zalegają grunty kat.I-III.  
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 
b)  Uzbrojenie terenu inwestycji: 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
- sieć wodociągowa  φ 32 ÷ 160 mm    
- kable teletechniczne, 
- kable energetyczne eNN , eWN, 
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c) Pokrycie szatą roślinną: 

Obszar objęty projektowanym rurociągiem pokrywa typowa roślinność - przydrożne drzewa 
liściaste oraz tereny leśne. Na odcinku drogi powiatowej rurociąg zlokalizowano w odległości 2-3 
m od drzew przydrożnych oraz 3-5 m od ściany lasu. W rejonie inwestycji występuje jeden obiekt 
będący zabytkiem przyrody - dąb szypułkowy. Projektowaną sieć wodociągową zlokalizowano w 
odległości 16 - 27 mb od dębu zgodniez załączonym planem w skali 1:1000 
Z uwagi na prowadzenie robót metodą bezwykopową - horyzontalnego przewiertu sterowanego  
w wyniku prowadzonych robót nie zostanie naruszony istniejący drzewostan i nie będzie zachodziła 
konieczność wycinki drzew i krzewów. 
 

5.   Rozwi ązanie techniczne inwestycji. 
5. 1 Ogólny opis rozwi ązania. 

Pomiędzy wsią Rzędów a Stacją Wodociągową "Turaw-Marszałki"  projektowany jest 
rurociąg wodociągowy magistralny Ø160PE . Budowa rurociągu pozwoli na  dostarczenie wody 
pitnej ze Stacji Wodociągowej w Kadłubie Turawskim do wodociągu grupowego "Turawa-
Marszałki" i docelowo do Zawady. 

W ramach budowy ułożony zostanie odcinek sieci wodociągowej ø160PE o łącznej dł. 4695 mb,  
od sieci wodociągowej pierścieniowej  Ø110 PVC we wsi Rzędów do rurociągu ø160PVC 
doprowadzającego wodę z ujęć w Marszałkach do Stacji Wodociągowej "Turawa-Marszałki". 

Na działce nr 11 (wł. Leś Stefan ul.Klonowa 4) projektuje się przełożenie odcinka rurociągu 
Ø160PVC biegnącego ukośnie przez teren działki. 

Na terenie Stacji Wodociągowej "Turawa-Marszałki" na istniejącym rurociągu Ø160PVC 
doprowadzającym wodę z ujęć do zbiorników zabudowana zostanie studzienka Ø1200 z zasuwą 
odcinającą z napędem elektrycznym. 

5.2  Budowa sieci wodoci ągowej. 
5.2.1 Ogólny opis sieci  wodociągowej. 
 

Sieć wodociągową  zaprojektowano z rur ø160 PE100CR   PN1,0MPa   łączonych za 
pomocą  kształtek elektrooporowych lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu 
przewiertów sterowanych. Na całej długości wodociąg  układany będzie metodą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego. 

Spięcia z  istniejącymi sieciami  wykonane będą z trójnika żeliwnego kołnierzowych  
Ø150/150 oraz kształtek połączeniowych Ø150 PE/PVC.  Głębokość ułożenia projektowanych 
rurociągów  licząc od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być mniejsza niż 1.5 m.  
 Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy kołnierzowe ø150 - 6 szt. Połączenia kołnierzowe 
należy  zaizolować taśmą Denso i masą asfaltową. Do połączeń kołnierzowych używać śrub 
nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.  Uzbrojenie 
sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-
09700. Tabliczki te należy umieścić na budynkach lub słupkach.   
Wykonanie przewodów powinno być zgodne z wytycznymi producentów rur, które przewidziane 
zostały do ułożenia. Po ułożeniu przewodów wodociągowych należy przeprowadzić  próbę 
szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy 
przystąpić do montażu  uzbrojenia, a następnie izolacji antykorozyjnej połączeń kołnierzowych. 
Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy dokonać jej płukania i dezynfekcji. Płukanie 
przeprowadzić czystą wodą przepływającą z prędkością 1.0 m/s, a dezynfekcję 3% roztworem 
podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 24 godz.  
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5.2.2 Skrzyżowania z przeszkodami. 
 

a)  Przejścia rurociągu pod drogami 

Przejścia rurociągu pod drogami powiatowymi nr 1705 O Zawada-Turawa-Zębowice-
Szemrowice-Dobrodzień oraz nr 1741 O Bierdzany (ul.Lipowa)  projektuje się wykonać metodą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego zgodnie z Decyzją ZDP.DT.5445-3/2010 z dnia 21.01.2010 r. 

W obrębie przepustu drogowego na drodze powiatowej 1705 O sięć wodociągową 
zaprojektowano w odległości 2,0 m od  wlotu przepustu w rurze osłonowej Ø225PE dł. 6,0 m na 
głębokości min. 0,8 m pod dnem cieku. 

Przejścia rurociągów tłocznych ścieków pod drogami  gminnymi o nawierzchni asfaltowej 
projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego w osłonie bentonitowej. 
Przejścia pod pozostałymi drogami przewidziano wykonać metodą przekopu połówkami jezdni. 
 

b) Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i zaprojektowaną kanalizacją sanitarną. 

Rurociąg magistralny projektuje się ułożyć poniżej  istniejącej sieci wodociągowej i zaprojektowaną 
ciśnieniową kanalizacją sanitarną.  

W przypadku robót ziemnych w miejscu skrzyżowań z zaprojektowanymi rurociągami kanalizacji 
sanitarnej i  sieć wodociągową , istniejące rurociągi zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub 
innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. W obrębie skrzyżowań należy 
starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów. 

c) Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 

          Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb rejonu TP i RE.  Istniejącą kanalizację 
teletechniczną zabezpieczyć jak w pkt. c. W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 3 m. 

d) Skrzyżowania z rowami melioracji szczegółowej 
 

 Projektowany rurociąg magistralny krzyżuje się z istniejącymi rowami melioracji 
szczegółowej R-K1, R-K2 i R-K3 w drogach gminnych i drodze powiatowej pod istniejącymi 
przepustami. Nie będzie występować bezpośrednie przejście pod rowem melioracji szczegółowej. 
Rurociąg magistralny Ø160PE  pod przepustami ułożony zostanie metodą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni drogi.  
 

 5.2.3  Punkty węzłowe. 

  W miejscu włączenia projektowanego rurociągu magistralnego  Ø150PE do istniejącej 
pierścieniowej sieci wodociągowej Ø110PVC we wsi Rzędów (Ark. 5) planuje się zabudowę 
trójnika Ø150/150 żel. koł. z redukcjami Ø150/100 - 2 szt. oraz zasuwy Ø150 żel. koł. 

Na wysokości zjazdu na Północny Brzeg Jeziora Turawskiego (dr.Leśna Ark. 4) projektuje się 
zabudowę trójnika Ø150/150 żel. koł. z dwoma zasuwami Ø150 żel. koł. Odejście to pozwoli na 
docelowe włączenie Stacji Wodociągowej z  Północnego Brzeg Jeziora Turawskiego do 
projektowanego rurociągu magistralngo. 

Na wysokości odejścia od drogi powiatowej do przysiółka Marszałki (Ark. 2) projektuje się 
zabudowę zasuwy sieciowej Ø150 żel.koł. 
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W miejscu włączenia proj. rurociągu magistralnego Ø160PE do istniejącego rurociągu Ø160PVC 
z ujęć do Stacji Wodociągowej w Marszałkach (Ark.1)  projektuje się: 
 - wyłączyć odcinek rurociągu Ø160PVC biegnący na ukos przez działkę nr 11, 
 - dokonać dwie wcinki do istniejącego rurociągu, 
 - zabudować trójnik Ø150/150 żel. koł. z dwoma zasuwami Ø150 żel. koł. 
            -  przełożyć kabel sterowniczy do ujęć wody na odcinku    dz. 11    - ok. 45 mb 

 
 5.2.4  Studzienka z zasuwą z napędem elektrycznym. 

 Na terenie Stacji Wodociągowej w Marszałkach na istniejącym rurociągu Ø160PVC 
doprowadzającym wodę z ujęć projektuje się zabudowę studzienki Ø1200 bet. z zasuwą Ø150 
klinową kołnierzową  krótką z napędem elektrycznym.  

 Projektowana zasuwa sterowana będzie poziomem wody w zbiornikach.  
W momencie napełniania się zbiorników do poziomu maksymalnego, zasuwa zostanie zamknięta. 
Przy obniżaniu się lustra wody o ok. 0,5 m poniżej poziomu maksymalnego zasuwa zostanie 
otwarta. 
 Obecnie poziomem wody w zbiornikach sterowane są pompy na ujęciach z których sygnał 
załącz i wyłącz pompy może zostać przekazany na otwarcie i zamknięcie zasuwy.  
 
 Po wykonaniu spięcia obu wodociągów grupowych będzie istniała możliwość jedoczesnego 
dostarczania wody do zbiorników bezpośrednio z ujęć w Marszałkach i wodociągu "Kadłub 
Turawski". W przypadku dalszego pogarszania się jakości wody na ujęciu w Marszałkach należy 
całkowicie wyłączyć je z dalszej eksploatacji. W przypadku dostarczania  wody jedynie  
z wodociągu "Kadłub Turawski" z dalszej eksploatacji należy wyłączyć złoże ociekowe na 
zbiorniku. 

 

Zasuwa z nap ędem elektrycznym – widok ogólny 

         Miejsce podłączenia kabli 

         Napęd elektryczny i ręczny 

 

 

 

         Zasuwa odcinająca 

 

 

Zasilanie zasuwy należy wykonać z istniejącej rozdzielni w budynku SUW kablem ziemnym 
YKY żo 5 x 2,5 mm2 (L = 60 m) i sterowniczym YKSY 5 x 1,0 mm2 (L = 60 m). W rozdzielni 
należy zainstalować zabezpieczenie typu S303B-10A obwodu zasilającego napęd zasuwy. 
Sterowanie pracą zasuwy (zał./wył.) poziomem wody w zbiorniku wyrównawczym, kolumna 
sterownicza z sonadmi pomiarowymi znajduje się w budynku SUW.  

 

 

 

 

Dane techniczne napędu: 
Napęd typu „AUMA” 
UN = 3x400V ; 50Hz 
IN = 2,5A 
Imax. = 3,2A 
IR = 8,5A; stąd dobiera się 
zabezpieczenie typu S303B-10A 
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Kolumna sterownicza [1] rozdzielnia główna [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym celu kabel sterowniczy do sterowania zał./wył. zasuwy należy podłączyć równolegle do 
styków przekaźnika zał./wył. pompy głębinowej w rozdzielni głównej.  
Kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku  
z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg trasy 
pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacją sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli 
należy prowadzić ręcznie.  
 

Sposób układania kabla na dnie rowu kablowego 

 
 
 
 
 
 
Skrzyżowanie kabli z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać  
w rurze ochronnej „Arot” typu KR-75. Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić 
zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości 
w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 
identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą 
 z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa 
sztucznego. 

Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 
 

Kabel: ................................................ 
Długość: ............ m 

Trasa: (od .................. do ....................) 
Rok budowy: ................... 

Użytkownik: ...................................... 
 
 
Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary potwierdzone 
protokółem pomiarów zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N-SEP-004. 

Otwory mocujące 

Tabliczka opisowa 

Folia laminowana 

1 – folia z tworzywa sztucznego grubości 0,4-0,6 mm (niebieska), 

2 – piasek zwykły, 

 

1 2 
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7.  Informacja o planie bezpiecze ństwa i ochronie zdrowia 

         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. roboty 
związane w wykonaniem przedmiotowej kanalizacji nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (przysypania ziemią, upadku z wysokości, 
porażenia prądem). 
Przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów prac należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, 
warunki techniczne podane w uzgodnieniach branżowych, instrukcje  producentów wyrobów itp.. 
W trakcie prowadzenia prac związanych z budową przedmiotowej kanalizacji należy zachować 
szczególną  ostrożność przy wykonywaniu wykopów. Dla projektowanej inwestycji wykonywane 
będą wykopy obiektowe o głębokości do 1,5 m w miejscach zabudowy punktów węzłowych i 
komór przewiertowych. 
 W trakcie wykonywania w/w wykopów należy stosować powszechne zabezpieczenia, a 
mianowicie : 
 -  teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,  
    oznakowany i oświetlony w porze nocnej. 
-  dla robót prowadzonych w drogach stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
    niepowołanych oraz oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 
-  pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub odzież 
    posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych o cechach  
    umożliwiających dobrą ich widoczność. 
 
Przy prowadzeniu robót w pobliżu urządzeń energetycznych nadziemnych i podziemnych należy 
zachować warunki podane w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym  , a prace wykonywać pod 
nadzorem przedstawiciela tego zakładu.  

 

 

8.  Uwagi ko ńcowe  
 
 Przedstawione w Projekcie  rozwiązania w całości spełniają warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu wynikające z  Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr BU.V.7331/23/2010  z dn. 02.09.2010 r. 

 

W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowych należy przestrzegać następujących norm, 
instrukcji itp. 

-  WTWiO          -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

- BN-83/8836     - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze. 
- BN-62/8836-02  - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  
                                   kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-81/B-10725  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

- PN-86/B-09700 -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
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II . Uzgodnienia - załączniki. 
 
 
 
 
       1.   Uzgodnienie z PZUDP w Opolu 
       
  2.   Decyzja ZDP w Opolu  
      
  3.   Zezwolenie PGLLP w Katowicach














