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1.  Materiały wyjściowe.  
Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
 - Warunki Techniczne WiK Turawa,  

- Uzgodnienie Gmina Turawa 
- Mapy do celów projektowych w skali 1 : 1 000, 

  

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej łączącej  
istniejące rurociągi w ulicach Milenijnej i Leśnej w miejscowości Węgry. 
 
Zakres rzeczowy  inwestycji przedstawia się następująco: 

- sieć wodociągowa Ø90PE100RC SDR17    - dł. 263 m 
- hydranty nadziemne  p.poż Dn 80 z zasuwami Dn80        - 2 kpl. 

 

3.  Lokalizacja inwestycji.  
Planowana budowa sieci wodociągowych  z armaturą zlokalizowana zostanie na części działek:   
  jednostka Gmina Turawa,  obręb Węgry - km. 4 - dz.  932/17, 880/14 
 
W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1: 1 000 z określeniem granic terenu inwestycji.  
Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany. Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego planowana inwestycja zostanie 
zlokalizowana na terenie KD(D) - ulica dojazdowa - gminna. 
 
 Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

- Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Turawa z dnia 09 marca 2007 r.  w sprawie   
  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Osowiec i Węgry.  
 
4.  Charakterystyka terenu inwestycji. 
5.1  Warunki geotechniczne . 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej pod nadkładem gleby oraz lokalnie gruntu 
nasypowego zalegają grunty rodzime reprezentowane przez piaski gruboziarniste ze żwirem  
i otoczakami. Do głębokości -1,5 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów ziarnistych.  
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej o charakterze swobodnym.   
 Warunki geotechniczne dla posadowienia proj. sieci wodociągowej ustalono zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
 (Dz.U. 2012 poz. 463).  Przeprowadzone badania gruntowo-wodne terenu projektowanej sieci 
wodociągowej reprezentują proste warunki gruntowe (§ 4.2.1 Ustawy). Projektowana liniowa 
inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej (§4.3.1 Ustawy). 

5.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 

- sieć wodociągowa   90 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna Ø200 
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5.3 Pokrycie szatą roślinną: 
 Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogowym drogi gminnej 
(ul. Milenijna i Leśna ) W rejonie inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami przyrody 
ani też chronionymi prawem tereny siedlisk flory i fauny. W wyniku prowadzonych robót nie 
zostanie naruszony istniejący drzewostan. 

5.4 Analiza stanu terenu. 
Teren, na którym przewiduje się realizację inwestycji: 
 - nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  
 - nie jest położony w granicach terenu górniczego, 
 - nie leży w terenie zagrożonym powodzią, 
 - nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 

6.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
 
6.1 Sieć wodociągowa. 
Projektowana sieć wodociągowa z rur Ø90 PE100RC SDR17 PN10 włączona zostanie do 
istniejących wodociągów w punktach węzłowych:  
 

- węzeł W1 (pobocze ul. Milenijnej na wysokości posesji nr 6) włączenie do istniejącej  
                 końcówki sieci wodociągowej Ø90PVC wraz z zabudową zasuwy Dn80, 

 - węzeł W2 ( rejon skrzyżowania ul. Leśnej i 700-lecia) włączenie do istniejące sieci  
                          wodociągowej Ø90PVC za pomocą trójnika żel. koł. T80/80 z zasuwą Dn80, 
  
 Na całej długości projektowana sieć wodociągowa ułożona zostanie metodą bezwykopową - 
horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
 

Przy wykonywaniu punktów węzłowych, załamań na trasie rurociągu wykonać wykopy 
otwarte.  W miejscach wykopów należy: 
- rozebrać istniejącą nawierzchnię, 
- wykonać wykopy punktowe o wymiarach 2,0 * 2,0 m, 
- po zabudowie węzłów i armatury pod rurociągami  wykonać 20 cm podsypką piaskową 
   a następnie wykonać obsypkę rurociągów i zasypkę wstępną do 30 cm i zasypkę główną  
   wykopu. Zasypkę główną wykopu należy zagęścić warstwami do 30 cm,  do stopnia Is > 0,98, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Uzgodnieniem Gminy Turawa.  
W trakcie prowadzenia robót w pasie drogowym roboty oznakować i zabezpieczyć  
      

Przed zasypaniem punktów węzłowych i armatury na etapie robót zanikających należy  
zgłosić do odbioru technicznego  wykonane roboty, załączając szkice geodezyjne.  

 

Do połączenia wykonanej sieci wodociągowej z istniejącymi urządzeniami z siecią 
uprawniony jest WiK Turawa lub inny podmiot posiadający stosowne uprawnienia pod nadzorem 
służb tut. WiK Turawa.   

 

Spięcia z  istniejącymi sieciami  wykonane będą z trójników żeliwnych kołnierzowych  
oraz kształtek połączeniowych PE/PVC.  Głębokość ułożenia projektowanych rurociągów  licząc 
od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być mniejsza niż 1.4 m.  Uzbrojenie sieci stanowić 
będą  zasuwy  kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim Dn80 - 2 kpl. oraz hydranty nadziemne 
Dn80 z zasuwami Dn80 - 2 kpl.  Połączenia kołnierzowe należy  zaizolować antykorozyjnie.  

 
Do połączeń kołnierzowych używać śrub nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać 

obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.  Skrzynki należy brukować gotowymi prefabrykatami 
betonowymi. Pod skrzynki stosować prefabrykowane podstawy. 
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Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych 
zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy umieścić na budynkach lub słupkach.   
  

Układanie przewodów powinno być zgodne z wytycznymi producentów zastosowanych 
rur. Po ułożeniu przewodów wodociągowych i zabudowaniu armatury należy przeprowadzić  
próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 
  

 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.  
 

 Włączenia do istniejących sieci oraz zabudowę armatury wykonywać na warunkach 
podanych przez WiK Turawa  
 

Uwaga:  Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać Deklarację Właściwości  
                Użytkowych  oraz Atest Higieniczny.  
 

6.2 Skrzyżowania z przeszkodami. 
 
a) 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. a. W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 3 m. (dot. wykopów otwartych). 
 

7.  Uwagi końcowe. 
 W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm: 
  - PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 

 -   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. 
 -   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 
 
 

                         II.  Załączniki. 
 

1. Warunki techniczne WiK Opole  
 

2. Uzgodnienie z Gminą Turawa 
 

3. Protokół z Narady Koordynacyjnej 
 
                               
                         III.  Część  rysunkowa. 
 
                                       1.  Plan orientacyjny skala 1:10 000 
 
                                       2.  Plan sieci wodociągowej  skala 1 : 1 000   
 
                                       3. Profil sieci wodociągowej skala 1 : 1 000/100     
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Legenda:
- istniejące sieci wodociągowe
- projektowana sieć wodociągowa

L = 263 m
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- proj. sieć wodociągowa Ø90PE

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany.
- granica terenu objętego wnioskiem - obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać

Legenda:
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Tuleja kołnierzowa 80/90PE

bloczek bet.
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