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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 Pod Lasem i Turawskiej oraz sieci kanalizacyjnej łączącej istniejące rurociągi 
w ulicach Wodociągowej i Turawskiej w Zawadzie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w ulicy 
Sosnowej.  
 

Zakres rzeczowy  inwestycji przedstawia się następująco: 
- sieć wodociągowa Ø160PE z uzbrojeniem   - dł. 366 m 
- sieć wodociągowa Ø110PE z uzbrojeniem   - dł. 253+31=284 m 
- hydrant nadziemny  p.poż Dn 80 z zasuwą Dn80        - 2 kpl. 
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø75PE     - dł. 131+860=991 m 
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø63PE     - dł. 243 m 

3.  Lokalizacja inwestycji.  
 

Planowana budowa sieci wodociągowych  i kanalizacyjnych z armaturą zlokalizowana zostanie na 
części działek jednostka Gmina Turawa,  obręb Zawada: 
 
km 2 – 385/150, 507/149, 944/146, 946/146, 506/145, 947/146, 948/146,  949/146, 449/144,  
km 7 –  532/14, 511/15, 138/25, 502/30, 493/30 
 

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: 
 5KDLw, 4KDw, 4KDLW, 9 KDDw - dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej 
 19MN, 20MN, 22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
  
 Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada: 

- Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 07 lutego 2013 r. 
 
4.  Charakterystyka terenu inwestycji. 
4.1  Warunki geotechniczne . 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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). 
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4.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 

- sieć wodociągowa   90-100 mm    
- linie kablowe energetyczne,  
- linie kablowe telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Ø40-160PE 

4.3 Pokrycie szatą roślinną: 
 Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna przebiegać będzie w pasie drogowym 
gruntowych dróg gminnych oraz po działkach prywatnych - pola uprawne. 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. 
 

4.4 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 

5.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
 

5.1 Sieć wodociągowa. 
 

Projektowana sieć wodociągowa z rur Ø160 PE100RC SDR17 PN10 dł. 366 mb włączona zostanie 
do istniejącego wodociągu Ø110PE ułożonego w ul. Pod Lasem  na wysokości posesji 3 za 
pomocą trójnika T100/80, R150/100 z zasuwą Dn150 - węzeł W1.  
 
 W węźle W2 zostanie zabudowany trójnik T100/100 z zasuwami Dn100 i Dn150. 
Od węzła W2 do węzła W3 projektuje się rurociąg Ø110 PE100RC SDR17 PN10 dł. 253 mb, 
który zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej Ø110PE w rejonie ul. Turawska 12A.  
 
 W ul. Sosnowej projektuje się rozbudowę istniejącego wodociągu przewodem  
Ø110 PE100RC SDR17 PN10 dł.31 mb od węzła W3 do węzła W4. 
  
  Na całej długości projektowana sieć wodociągowa ułożona zostanie metodą bezwykopową 
- horyzontalnego przewiertu sterowanego zgodnie z załączonymi profilami. 
 

Przy wykonywaniu punktów węzłowych, załamań na trasie rurociągu wykonać wykopy 
otwarte.  W miejscach wykopów należy: 
- rozebrać istniejącą nawierzchnię - drogi gruntowe i pola uprawne, 
- 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.  
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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.   

 

Spięcie z  istniejącą  siecią  wykonane będzie z trójnika żeliwnego kołnierzowego  oraz 
kształtek połączeniowych 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 z uszczelnieniem miękkim Dn100 i Dn150 oraz hydrant nadziemne Dn80  
z zasuwą 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. 

 

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.  
 
5.2 Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 

Rurociąg tłoczny ścieków Ø63 dł. 243 mb i Ø75 dł. 991 mb projektuje się wykonać z rur 
PE100RC, SDR 17, PN 1,0 MPa, (rury do przewiertów horyzontalnych).  Połączenia rurociągu za 
pomocą  kształtek elektrooporowych PE100, PN10 lub za pomocą zgrzewów doczołowych przy 
wykonywaniu przewiertów sterowanych.   

 Projektuje się włączenie rurociągu Ø75PE do istniejącej sieci Ø63PE w węźle K1 rejon  
ul. Wodociągowa 2 oraz w węźle K3 do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø160PE 
w ul. Turawska za pomocą odgałęzienia siodłowego Ø160/90PE z zasuwą Dn80 i redukcją 
Ø90/75PE. Od węzła K2 do K4 projektuje się rurociąg Ø63PE zakończony korkiem Ø63PE. 

 Rurociąg tłoczny ścieków układany będzie  na głębokości 1,4 m p.p.t.  Głębokość 
posadowienia proj. rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona będzie od faktycznego 
posadowienia istn. uzbrojenia podziemnego. Rurociągi tłoczne ścieków projektuje się w całości 
układać bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.  
 
Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą  odkrywki w 
miejscach planowanego ich połączenia i załamania trasy.  
 
Po zabudowie armatury przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.  
 
Włączenia do istniejących sieci oraz zabudowę armatury wykonywać na warunkach podanych 
przez WiK Turawa  
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5.3 Skrzyżowania z przeszkodami. 
 
a) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 
         

   Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ciśnieniowa w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem układana będzie bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod 
lub nad istniejącymi sieciami. 
 W miejscu planowanych skrzyżowań należy ręcznie wykonać ich odkrywkę w celu 
określenia faktycznej głębokości ich posadowienia. Prace te wykonywać pod nadzorem służb 
zarządzających daną siecią.   
 Zgodnie z Odpisem z Protokołu Narady Koordynacyjnej na kablach energetycznych  
i telekomunikacyjnych w miejscach wykopów stosować rury osłonowe wychodzące po 0,5 m poza 
oś obiektu liniowego. 
 
5.4 Wytyczne wykonawstwa robót. 
 
Roboty  ziemne 

 Wykopy dla połączeń odcinków układanych rurociągów, uzbrojenia  przewidziano 
wykonać o ścianach pionowych umocnionych  stalowymi obudowami prefabrykowanymi 
(klinksy). Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przewidziano w terenie otwartym oraz na 
terenie posesji gdzie można zachować wymagane odległości od zadrzewienia, klombów, 
budynków itp.  

 Ręczne  wykopy  wykonywać należy w pobliżu  zabudowy, drzew, płotów,  gdy 
niemożliwe jest zachowanie wymaganych odległości oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym.  
 
Roboty  drogowe. 
 
 Zgodnie z Uzgodnieniem Gminy Turawa warunkiem na prowadzenie robót w pasie 
drogowym  dróg gminnych jest: 
 

 1. Wykonywanie projektowanych sieci bezwykopowo - metodą  horyzontalnego przewiertu 
sterowanego.   
2. W miejscach połączeń i załamań rurociągów przy konieczności wykonywania wykopów  
otwartych prace ziemne prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uzgodnienia. 
3. Na czternaście dni przed przystąpieniem do wykonywania robót , należy wystąpić do Wójta 
Gminy z wnioskiem w wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogi i umieszczenie w nim infrastruktury 
technicznej 
4. Dokonanie protokólarnego odbioru robót. 
    

6.  Uwagi końcowe. 
-  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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Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydział Geodezji i Kartografii
-
Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: podgik@powiatopolski.pl, www: -

Opole dn. 05.06.2020

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniu 05.06.2020 r. w Opolu

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. 
U. 2019 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.111.2020

Przedmiot narady:
ZADANIE 1  sieć wodociągowa, Zawada, ul. Pod lasem, ul.Turawska  i sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodociągowej i 
Turawskiej  w Zawadzie , km.2 dz. 385/150,507/149,944/146,946/146,506/145,947/146,948/146,949/146,449/144 km.7 dz. 
532/14,511/15,138/25,502/30,493/30
ZADANIE 2:
sieć wodociągowa, Kotórz Mały  km. 1 dz. 1190/90,2268/2

Jednostka ewidencyjna Obręb Arkusz Działki

TURAWA 0077 KOTÓRZ MAŁY 1 1143/7, 1190/90, 1598/8, 2268/2

TURAWA 0151 ZAWADA 2 385/150, 449/144, 506/145, 507/149, 944/146, 946/146, 947/146, 
948/146, 949/146

TURAWA 0151 ZAWADA 7 138/25, 493/30, 502/30, 511/15, 532/14

Lokalizacja:

Adres: ZADANIE 1  sieć wodociągowa, Zawada, ul. Pod lasem, ul.Turawska  i sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Wodociągowej i Turawskiej  w Zawadzie , km.2 dz. 
385/150,507/149,944/146,946/146,506/145,947/146,948/146,949/146,449/144 km.7 dz. 532/14,511/15,138/25,5

Wnioskodawca: "NEUSTEIN"s.c. Krystyna i Andrzej Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 OPOLE

Przewodniczący narady: Dorota Rosa

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentująca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować 
normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając 
pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika 
oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami 
ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, 
usunięcie lub przemieszczenie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska

Z uwagami:

1. GK.6630.111.2020  -   uzgodnienie DT.541.76.2020.DT 

Stanowiska uczestników narady:
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Zbigniew 
Krystoń-elktronicznie
Z uwagami:

1. GK.6630.111.2020 – Zawada ul. Pod Lasem, wodociąg

Uzgadnia się:

pod warunkiem przeprojektowania miejsca połączenia wodociągu projektowanego z istniejącym w obrębie dz. nr 2163/2 w 
celu uniknięcia dodatkowego skrzyżowania z linią kablową nN.

1.       Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą 
osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza oś obiektu liniowego.

2.       Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

c)       Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

d)      Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.       Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabli 
zlokalizowanych przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się 
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4.       Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić 
nadzór służb energetycznych.

5.       Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy 
wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Nowe 
Technologie Oddział w Opolu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6.       Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7.       Dokładne położenie istniejących kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, 
wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

8.       Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi 
kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel 
obiektu.

 
W nawiązaniu do poniższego maila (temat z NK nr GK.6630.111.2.2020) informuję, że wyrażamy zgodę na proponowane 
rozwiązanie połączenia wodociągu po zaprojektowaniu i wykonaniu  zabezpieczenia istniejącej linii kablowej nN w miejscu 
kolizji dzieloną rurą osłonową przepustu o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
 
 
W nawiązaniu do poniższego maila (temat z NK nr GK.6630.111.2.2020) informuję, że wyrażamy zgodę na proponowane 
rozwiązanie połączenia wodociągu po zaprojektowaniu i wykonaniu  zabezpieczenia istniejącej linii kablowej nN w miejscu 
kolizji dzieloną rurą osłonową przepustu o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona 
Pogoda - Gołaszewska-elektronicznie
Bez uwag.

NETIA  S.A. , Osoba reprezentująca: Marek Perliński - elektronicznie

Bez uwag.

ORANGE Polska S.A. , Osoba reprezentująca: Arkadiusz  Domalewski-elektronicznie

Z uwagami:

1. 3.       111/2020 – zachować normatywna odległość w obrębie infrastruktury teletechnicznej prace ziemne wykonywać 
ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w  Opolu , Osoba reprezentująca: Tadeusz Junik-elektroniczne

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Geodezji i Kartografii
-

Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: podgik@powiatopolski.pl, www: -
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                         III.  Część  rysunkowa. 
 
 
                                       1.  Plan orientacyjny skala 1:10 000 
 
                                       2.  Plan sieci wod.-kan skala 1 : 1 000      
 
                                       3.  Profil sieci wodociągowej  1 : 100 / 2 000        
                                        
                                        4.  Profil sieci kanalizacyjnej  1 : 100 / 2 000        

 



Zawada

SUW Zawada

neustein@op.onet.pl, kom. 509255415
45-417 Opole ul.Pomarańczowa 22

Opracował: Rys. Nr
Rozbudowa sieci wod.-kan.

Lipiec 2020 r.
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
Zawada

Projekt Wykonawcy

Data             

Obiekt   

Inwestor   
Lokalizacja 

Temat   

Załącznik:

Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein Egz. NrPlan orientacyjny

Skala 1 : 10 000

1
1

oraz urządzeń ochrony środowiska.
proj. i wykonastwa sieci i inst. sanitarnej

Specjalność inst.-inż. w zakresie
Upr. nr 29/87/Op , 330/88/Op , 331/88/Op
mgr inż. Andrzej Neustein

Proj. kanalizacja sanitarna Ø75PE

Proj. wodociąg Ø110-160PE

Ø160

Ø110

Proj. kanalizacja sanitarna Ø63PE

Proj. sieć wodociągowa Ø110PE



neustein@op.onet.pl, kom. 509255415
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Opracował: Rys. Nr
Rozbudowa sieci wod.-kan.

Kwiecień 2020 r.
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
Zawada 

Projekt Wykonawczy

Data             

Obiekt   

Inwestor   
Lokalizacja 

Temat   

Załącznik:

Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein Egz. Nr

Plan sieci wod.-kan.
Skala 1 : 1 000

2
1

oraz urządzeń ochrony środowiska.
proj. i wykonastwa sieci i inst. sanitarnej

Specjalność inst.-inż. w zakresie
Upr. nr 29/87/Op , 330/88/Op , 331/88/Op
mgr inż. Andrzej Neustein

Kategoria ob. bud. XXVI

Legenda:

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

- proj. sieć wodociągowa Ø110-160PE
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø63-75PE

Z80

Odgałęzienie siodłowe 160/90, z80, R90/75 
Włączenie do istn. k.s.  Ø160PE

Z100

T100/100, z100
Włączenie do istn. w.  Ø110PE

Hn80, T150/80, z80

Hn80, T150/80, z80

Z150

T100/80, R150/100, z150
Włączenie do istn. w.  Ø110PVC

Z50

Z65

Z50

T63/63, R75/63, z65
Włączenie do istn. k.s.  Ø63PE

Ø160
PE

T150/80

Tuleja kołnierzowa 150/160PE

Z80 zabudowa długa
trzpień teleskopowy
podstawa skrzynki
skrzynka uliczna zasuw

N80

hydrant nadziemny Dn80Zabudowa hydrantu 
obrukowanie hydrantu
obrukowanie skrzynki

FF80 l=0,5 m
bloczek bet.

Tuleja kołnierzowa 150/160PE

Ø160
PE

T75/63, z50

korek 63PE

T150/100, z100, z 150

Z150

Z100

Włączenie do istn. w.  Ø110PE

korek 110PE

T100/80 

Ø110 PE - dł. 31,0 m 

W1

W3

H1

H2

W4

K1

K2

K3

K4
W5

W2

Ø
63PE - 243 m

-

Ø75PE - 131 m-

ks Ø75PE - 860 m
-

w Ø110PE - 253 m
-

w Ø160PE - 366 m
-
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Opracował: Rys. Nr
Rozbudowa sieci wod.-kan.

Lipiec 2020 r.
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
Zawada 

Projekt Wykonawczy

Data             

Obiekt   

Inwestor   
Lokalizacja 

Temat   

Załącznik:

Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein Egz. Nr

Profil sieci wodociągowej
Skala 1 : 100 / 2 000

3
1

oraz urządzeń ochrony środowiska.
proj. i wykonastwa sieci i inst. sanitarnej

Specjalność inst.-inż. w zakresie
Upr. nr 29/87/Op , 330/88/Op , 331/88/Op
mgr inż. Andrzej Neustein



neustein@op.onet.pl, kom. 509255415
45-417 Opole ul.Pomarańczowa 22

Opracował: Rys. Nr
Rozbudowa sieci wod.-kan.

Lipiec 2020 r.
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
Zawada 

Projekt Wykonawczy

Data             

Obiekt   

Inwestor   
Lokalizacja 

Temat   

Załącznik:

Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein Egz. Nr

Profil sieci kanalizacyjnej
Skala 1 : 100 / 2 000

4
1

oraz urządzeń ochrony środowiska.
proj. i wykonastwa sieci i inst. sanitarnej

Specjalność inst.-inż. w zakresie
Upr. nr 29/87/Op , 330/88/Op , 331/88/Op
mgr inż. Andrzej Neustein


