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1.  Materiały wyj ściowe  

 Opracowanie  projektu  budpwlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
-    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrzeży Jezior Turawskich 
       (Uchwała Rady Gminy Turawa nr XXVII/166/2009 z dnia 05.06.2009 r.) 

-  Dokumentacja geologiczno-inżynierska  (oprac. Biuro Opracowań Geologicznych Opole - mgr Alicja Habdas) 

 -  Mapy syt.- wys. w skali   1 :500 

 -  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest  budowa przyłączy wodociągowych dla 
zabudowy letniskowej  Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I. Zasilenie w wodę 
przedmiotowej inwestycji przewidziano z wodociągu  grupowego Turawa-Marszałki poprzez 
zaprojektowane układy sieci wodociągowej rozdzielczej. 

 

Zakres rzeczowy projektowanych robót przedstawia się następująco : 

  - przyłącza wodociągowe z rur  PE φ  32 ÷50 mm                                        L = 1 244 m 
     (w tym odcinki układane metodą przewiertu sterowanego  L = 399 m) 
 
3.   Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcz e  
 

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze dla  Południowego Brzegu Jeziora 
Turawskiego przeprowadzono w opracowanej w2011 r. „Analizie hydraulicznej sieci 
wodociągowych na terenie gm. Turawa. Zasilanie w wodę  Południowego  Brzegu Jeziora 
Turawskiego z wodociągu  Turawa-Marszałki „ (oprac. BPWiK „NEUSTEIN” - 2011 r.) 
 

                        Zapotrzebowanie wody  dla okresu obecnego (2011 r.) 

L.p. W i e ś Mieszkańcy 
mk 

Ilość ścieków 
qi Qśrd  Qmaxd Qmaxh 

m3/mk∗∗∗∗d m3/d m3/d m3/h l/s 

1 Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego 
- pobyt całoroczny 
- pobyt sezonowy 

 
700 

1 700 

 
0,09 
0,06 

 
63,0 
102,0 

 
88,2 
142,8 

 
8,8 
14,3 

 
2,5 
4,0 

                                   Razem : 2 400  165,0 231,0 23,1 6,5 

                     

Zapotrzebowanie wody  dla okresu perspektywicznego (2040 r.) 

L.p. W i e ś Mieszkańcy 
mk 

Ilość ścieków 
qi Qśrd  Qmaxd Qmaxh 

m3/mk∗∗∗∗d m3/d m3/d m3/h l/s 

1 Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego 
- pobyt całoroczny 
- pobyt sezonowy 

 
1 400 
3 400 

 
0,09 
0,06 

 
126,0 
204,0 

 
176,4 
285,6 

 
17,6 
28.6 

 
4,9 
7,9 

                                   Razem : 4 800  330,0 462,0 46,2 12,8 
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4.  LOKALIZACJA  INWESTYCJI  
Projektowane przyłącza wodociągowe wykonywane będą dla zabudowy letniskowej Południowego 
Brzegu jeziora Turawskiego. Rurociągi układane będą głównie w pasach drogowych i działkach 
własności Gminy Turawa oraz na terenach prywatnych. 
Szczegółowy wykaz działek, przez które przebiegać będą projektowane przyłącza wodociągowe 
załączono w zestawieniu długości przyłączy wodociągowych. 
Włączenia przyłączy do sieci wodociągowej zlokalizowane będą na działkach nr: 

23/3,  1/602,  1/635,  1/627,   1/652,  1/636,  1/602,  1/604,  1/261,  1/276,  1/293,  1/603,  1/494,  1/532,  
1/475,  1/506,  1/514,  1/483,  1/290,  1/544,  1/444,  1/424,  1/420,  1/475,  1/581,  1/409,  1/433,  1/583,  
1/590,  1/655,  1/268 - wł. Gmina Turawa 

nr 65/3 - wł. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

5.  Charakterystyka terenu inwestycji 
a)  Warunki geologiczne 

Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego dla wsi Kotórz Wielki i Południowego Brzegu 
Jeziora Turawskiego wynika, że pod nadkładem gleby lub nasypu do głęb. 2,5 m p.p.t. zalegają 
głównie piaski różnoziarniste, okresowo zaglinione  lub z dodatkiem  żwirów. .  Zwierciadło wody 
gruntowej nawiercono na głębokości 1,5 ÷2,5 m p.p.t.. 

b)  Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
- sieć wodociągowa  φ 32 ÷ 110 mm    
- kanalizacja sanitarna φ 160 ÷ 200 mm    
- linie energetyczne n.n. i w.n. kablowe i napowietrzne  
- linie telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne  

6.  Rozwi ązanie techniczne inwestycji. 
6.1  Ogólny opis rozwi ązania 

W ramach zadania I przewidzianego do realizacji w 2011 r. wybudowana zostanie sieć wodociągowa 
wraz z przyłączami wodociągowymi dla  części zabudowy letniskowej zlokalizowanej na 
Południowym Brzegu Jeziora Turawskiego (zabudowa wokół Jeziora Średniego). Woda dla tej części 
zabudowy dostarczana będzie bezpośrednio z wodociągu grupowego Turawa - Marszałki.  
Projekt sieci wodociągowej stanowi oddzielne opracowanie. 

6.2  Opis projektowanych przył ączy wodoci ągowych 

Przyłącza wodociągowe przewidziano wykonać do wszystkich  zgłoszonych posesji.  
Przewody  przyłączy zaprojektowano z rur PE100 φ 32 ÷ 50 mm układanych metodą przewiertu 
sterowanego lub w wykopach pionowych umocnionych. (wg oznaczeń na mapach).Głębokość ich 
ułożenia nie powinna być mniejsza niż 1,4 m.  
Z uwagi na to, że w podłożu gruntowym występują  grunty piaszczyste przyłącza wodociągowe w 
wykopach przewidziano układać na gruncie rodzimym. Zasypkę wykopów  wykonać piaskiem 
wydobytym z wykopów warstwami co 30 cm i zagęszczeniem do stopnia ID = 0,98. 
 Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą PE φ  63 ÷ 110 mm projektuje się za pomocą obejm do 
nawiercania . Pozostałe połączenia rurociągów PE  przewidziano za pomocą kształtek zaciskowych 
„POLYRAC”. Przyłącza zakończone będą studzienką wodomierzową zlokalizowaną przy granicy 
każdej posesji lub w pobliżu domku letniskowego. Studzienki wodomierzowe wykonane będą z PE o 
średnicy φ 400 mm, H = 1400 mm, mrozoodporne. Studzienka wodomierzowa DN 400 nie posiada dna, przez 
co wykorzystuje ciepło geotermalne ziemi i może być stosowana przy temperaturze  powietrza do - 30o C.  
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Od góry studzienka w wersji STANDARD zabezpieczona jest zamykaną pokrywą przenoszącą 
obciążenia do 15 KN (1,5 T), przez co może być zabudowana w terenach zielonych i pasach 
drogowych o dopuszczalnym obciążeniu dla klasy A wg PN-EN 124. 
W studzience wodomierzowej zamontowane będą dwa zawory odcinające dn 25, zawór zwrotny 
antyskażeniowy dn 25 ze spustem, wodomierz dn 15 lub dn 20 mm.  
Dla Ośrodka Wczasowego Małapanew przewidziano zamontowanie studzienki wodomierzowej z PE 
φ 1000 mm., H = 1800 mm. W studzience zamontowane będą dwa zawory odcinające dn 40 mm,  
zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40 ze spustem, wodomierz dn 25. 
Przewidziano zamontowanie wodomierzy z nakładką radiową firmy Mirometr lub równoważne. 
Na przyłączach nie przewidziano  montażu zasuw odcinających. W przypadku awarii lub koniecznej 
rozbudowy zamknięcie dopływu wody przeprowadzać na zasuwach węzłowych sieci lub 
bezpośrednio na przyłączu za pomocą zaciskacza śrubowego. Zamknięcie za pomocą zaciskacza 
wykonywać   w temp. powyżej 0 o - należy przy tym pamiętać, że nie wolno dokonywać ponownego 
zacisku w tym samym miejscu. 

Zestawienie długości przyłączy wodociągowych załączono na końcu opracowania. 

6.4  Skrzy żowania z przeszkodami 

            Skrzyżowania z drogami  
Przejścia pod  drogami  przewidziano wykonać w wykopach pionowych umocnionych stalowymi 
obudowami lub metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Poszczególne odcinki oznaczono na 
mapach. 

      Skrzyżowania  z istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym 
      (kanalizacja, wodociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne) 

W miejscach planowanych skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie odkrywki 
w celu ustalenia  faktycznej głębokości posadowienia. tego uzbrojenia. 

Po wykonaniu odkrywek i ustaleniu głębokości posadowienia występującego uzbrojenia 
podziemnego można układać rurociąg wodociągowy w wykopach pionowych umocnionych lub 
metodą  przewiertu sterowanego przy zachowaniu min. wymaganych odległości od istn. uzbrojenia. 

W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie rurociągów. 

     Układanie sieci wodociągowej w pobliżu słupów energetycznych i telefonicznych 
Proj. przyłącza wodociągowe układać w odległości min. 1,0 m od istn. słupów energetycznych i 
telefonicznych. 

6.5  Odwodnienie wykopów 
Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego dla wsi Kotórz Wielki i Południowego Brzegu 
Jeziora Turawskiego wynika, że pod nadkładem gleby lub nasypu do głęb. 2,5 m p.p.t. zalegają 
głównie piaski różnoziarniste, okresowo zaglinione  lub z dodatkiem  żwirów. .  Zwierciadło wody 
gruntowej nawiercono na głębokości 1,5 ÷2,5 m p.p.t..  
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne na odcinkach występowania wód gruntowych lub 
opadowych  odwodnienie wykopów projektuje się jako bezpośrednie za pomocą igłofiltrów o 
rozstawie igieł  średnio co 1,0 m.  Średnica igłofiltrów 50 mm. Pompowanie wody za pomocą pomp  
z przystawką samozasysającą z napędem spalinowym lub elektrycznym.. 
 
7.   Wytyczne wykonawstwa robót.  
7.1  Roboty ziemne  
Wykopy  dla proj. przyłączy wodociągowych w większości wykonane będą   mechanicznie   o 
ścianach pionowych umocnionych stalowymi wypraskami lub stalowymi obudowami 
prefabrykowanymi (klinksy). Ręcznie wykopy przewiduje się wykonywać przy wykonywaniu 
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odkrywek uzbrojenia podziemnego, w pobliżu istn. zabudowy, drzew itp. Kilka odcinków 
zaznaczonych na mapie linią przerywaną wykonanych będzie metodą przewiertu sterowanego. 
Na terenach zielonych przed głębieniem wykopu należy z pasa robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 
(humus) a po wykonaniu zasypki rozścielić z powrotem. 
W miejscach przejść pieszych i przejazdów dla pojazdów kołowych przewidziano ułożyć kładki 
drewniane na czas wykonywania robót. Istniejące uzbrojenie podziemne nie zabezpieczone rurami 
ochronnymi podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych.  

7.2 Monta ż przewodów i uzbrojenia  

     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.  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.  

7.3 Roboty drogowe  

Trasy proj. przyłączy wodociągowych przebiegają głównie w pasach  dróg gminnych o nawierzchni  
żwirowej lub asfaltowej.  
Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu w którym ułożono przyłącze wodociągowe  należy odtworzyć 
nawierzchnie drogowe do stanu pierwotnego.  
 
 

8. Uwagi ko ńcowe 

W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowej 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 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom  II. „Instalacje  
    sanitarne i przemysłowe”  opracowany przez COBRTI „Instal”- Warszawa 1988 r. 
 

9.  Realizacja inwestycji.  

Projektowane przyłącza wodociągowe  planowane są do realizacji w  2011 roku. 
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2.  UZGODNIENIA  
              
 
 
 
                            1.   Uzgodnienie z  ZDP Opole 

                            2.   Uzgodnienie z UG Turawa 
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                           3.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 
 

 

                                1.  Plan orientacyjny 1: 10 000    

                              2.  Plan przyłączy wodociągowych  1:   500  ark. 6 

                                3.  Plan przyłączy  wodociągowych  1:   500  ark. 7 

                              4.  Plan przyłączy wodociągowych  1:   500  ark. 8 

                         5.  Plan przyłączy  wodociągowych  1:   500  ark. 9 

                             6.  Plan przyłączy  wodociągowych  1:   500  ark. 10 

                             7.  Plan przyłączy  wodociągowych  1:   500  ark. 11 

                             8.  Plan przyłączy  wodociągowych  1:   500  ark. 12 

                             9.  Studzienka wodomierzowa DN 400 

                            10.  Studzienka wodomierzowa DN 1000 

 

 

 

                       

               

 
 
 
 

 

 

 


