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1.  Materiały wyj ściowe  

 Opracowanie  projektu  budowlanego 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.) 

-   Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla proj. sieci wodociągowej tranzytowej 
     Kotórz Wielki - Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego 

-   Analiza hydrauliczna sieci wodociągowych na terenie gm. Turawa. Zasilanie w wodę  Południowego  
    Brzegu Jeziora Turawskiego z wodociągu  Turawa-Marszałki (oprac. BPWiK „NEUSTEIN” - 2011 r.) 

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

 -  Mapy syt.- wys. w skali   1: 1000 i 1 :500 

 -  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest  budowa sieci wodociągowej dla 
zabudowy letniskowej Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego. Zasilenie w wodę przedmiotowej 
inwestycji przewidziano z wodociągu  grupowego Turawa-Marszałki. 
Całość przedsięwzięcia podzielona została na 2 zadania. 
W ramach zadania I przewidzianego do realizacji w 2011 r. wybudowana zostanie sieć wodociągowa 
od Kotorza Wielkiego do części zabudowy letniskowej zlokalizowanej na Południowym Brzegu 
Jeziora Turawskiego (zabudowa wokół Jeziora Średniego). 
W ramach zadania II przewidzianego do realizacji w latach 2012÷2013 wybudowany będzie zbiornik 
wyrównawczy wody o poj. Vu = 150 m3 z pompownią strefową oraz wykonana będzie sieć 
wodociągowa dla pozostałej części zabudowy letniskowej na Południowym Brzegu Jeziora Turawskiego. 

Dla obrzeży Jezior Turawskich uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

(Uchwała Rady Gminy Turawa nr XXVII/166/2009 z dnia 05.06.2009 r.) 

Zakres rzeczowy projektowanych robót przedstawia się następująco : 

  - sieć wodociągowa z rur  PE φ  40 ÷125 mm                                                              L = 9 638 m 
     (w tym odcinki układane metodą przewiertu sterowanego  L = 9638m) 
 
3.   Zapotrzebowanie wody  
3.1  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 
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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 

3.2  Zapotrzebowanie wody dla celów p.po ż.  
Z wodociągu gminnego oraz z proj. zbiornika wyrównawczego dla zabudowy letniskowej 
Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego zapewniony będzie dopływ wody p.poż.  w ilości  
3 ÷ 6  l/s i ciśn. 20 m sł. w. Dla zapewnienia pełnego zapotrzebowania wody p.poż w ilości 10 l/s 
konieczny będzie jej pobór uzupełniający bezpośrednio z Jezior Turawskich. 

4.  LOKALIZACJA  INWESTYCJI  
Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istn. wodociągu gminnego w Kotorzu Wielkim. 
do rurociągu  PVC φ 110 mm w rejonie posesji nr 13. 
Przewidziany do wykonania wodociąg na trasie Kotórz Wielki - Południowy Brzeg Jeziora 
Turawskiego usytuowany będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych, leśnych oraz w 
drodze powiatowej nr 1706 O. Ponadto krótkie końcowe odcinki sieci wodociągowej wykonywane 
będą na terenach prywatnych. 

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., jedynie w jednym otworze na tranzycie przy 
pompowni ścieków PK-1 zwierciadło wody gruntowej stabilozowało się na głębokości 1,3 n 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 
od Kotorza Wielkiego do 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.  
W ramach zadania II przewidzianego do realizacji w latach 2012÷2013 wybudowany będzie zbiornik 
wyrównawczy wody o poj. Vu = 150 m3 z pompownią strefową oraz wykonana będzie sieć 
wodociągowa dla pozostałej części zabudowy letniskowej na Południowym Brzegu Jeziora Turawskiego. 
Woda z wodociągu w Kotorzu Wielkim dopływać będzie do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika 
wyrównawczego woda  przetłaczana będzie za pomocą zestawu hydroforowego (Q=15,0 l/s, H=35 m sł.w.) 
do całej sieci wodociągowej na Południowym Brzegu Jeziora Turawskiego.  
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6.2  Opis projektowanej sieci wodoci ągowej 

Sieć tranzytowo-rozdzielczą  w całości przewidziano ułożyć bezwykopowo metodą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego. Rurociąg wodociągowy wykonany będzie z rur  do przewiertów 
sterowanych PE100+, SDR 17, PN 1,0 MPa,  φ 40 ÷125 mm z warstwą ochronną 3 mm.  
Przewiert sterowany wykonywany będzie odcinkami o długości 20÷200 m przy zastosowaniu 
połączeń rur za pomocą zgrzewów doczołowych lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Dla 
mniejszych średnic φ 40 ÷50 mm można stosować szybkozłączne połączenia zaciskowe „Polyrac”. 
Głębokość układania rurociągów 1,4 ÷2,0 m p.p.t. Po zmontowaniu poszczególnych odcinków 
rurociągów przeprowadzona będzie próba szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa 
Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą  odkrywki w 
miejscach planowanych połączeń rur, montażu kształtek i uzbrojenia (zasuw, hydrantów, kolan, 
odgałęzień siodłowych dla przyłączy itp.). Wykopy w tych miejscach wykonywane będą o ścianach 
pionowych umocnionych stalowymi wypraskami lub obudowami prefabrykowanymi (klinksy stalowe) 
Z uwagi na to, że w podłożu gruntowym występują  grunty piaszczyste rurociągi 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. 
Uzbrojenie sieci stanowić będą  zasuwy żel. kołnierzowe φ 50÷ 100 mm montowane na rurociągach 
PE φ 63÷125 mm, zasuwy φ 40 mm z końcówkami do zgrzewania z rurami PE montowane na 
rurociągach PE φ 50,  hydranty nadziemne i podziemne φ 50 i 80 mm.  
Hydranty nadziemne φ 80 mm z zasuwami odcinającymi φ 80 mm przewidziano zamontować na 
rurociągach rozdzielczych PE φ 90÷110 mm w rozstawie co 100 ÷150m - w terenie o gęstej zabudowie. 
Hydranty podziemne ogrodowe φ 50 mm z zasuwami odcinającymi φ 50 mm przewidziano 
zamontować na rurociągach rozdzielczych PE φ 63 mm -  w terenie o rzadkiej zabudowie kolonijnej. 
Ponadto zgodnie z warunkami podanymi przez Nadleśnictwo Opole przewidziano zamontowanie 
jednego hydrantu podziemnego φ  80 mm z zasuwą odcinającą φ 80 mm na rurociągu tranzytowym przy 
skrzyżowaniu z Drogą Wodociągową. 
W trakcie eksploatacji w celu rozbudowy lub naprawy odcinka sieci wodociągowej możliwe jest też 
odcinanie przepływu wody w rurach PE za pomocą zaciskacza śrubowego  lub hydraulicznego w 
temp. powyżej 0 o. Należy pamiętać, że nie wolno dokonywać ponownie zacisku w tym samym miejscu. 
Do połączeń kołnierzowych używać śrub nierdzewnych. Połączenia kołnierzowe  należy  zaizolować 
dwukrotnie taśmą . Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi. Skrzynki 
uliczne do zasuw i hydrantów podziemnych należy obrukować w promieniu 0,5 m  kamieniem na 
podsypce piaskowej lub umocnić prefabrykatami  żelbetowymi. Uzbrojenie sieci należy oznaczyć za 
pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. Tabliczki te należy 
umieścić na budynkach lub słupkach.   
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i zatwierdzi „Projekt organizacji ruchu i 
oznakowania dróg na czas układania wodociągu”.  

Zestawienie długości sieci wodociągowych 
Miejscowość 

φφφφ przewodu PE 
φφφφ 125/7,4 

(m) 
φφφφ 110/6,6 

(m) 
φφφφ 90/5,4 

(m) 
φφφφ 63/3,8 

(m) 
φφφφ 50/3,0 

(m) 
φφφφ 402,4 

(m) 
Razem : 

Południowy Brzeg Jeziora 
Turawskiego - zad. I 

4 140 1 116 1 878 1 730 503 271 L = 9 638 m 

6.3  Obliczenia hydrauliczne sieci wodoci ągowej 

           Obliczenia sieci wodociągowej dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego 
przeprowadzono w opracowanej w 2011 r. -   „Analizie hydraulicznej sieci wodociągowych na 
terenie gm. Turawa. Zasilanie w wodę  Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego z wodociągu  
Turawa-Marszałki” 
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6.4  Skrzy żowania z przeszkodami 

            Skrzyżowania z drogami  
Przejścia pod wszystkimi drogami  przewidziano wykonać metodą horyzontalnego przewiertu 
sterowanego.  

      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 metodą horyzontalnego 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 
Przewiert sterowany proj, wodociągu wykonywać 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., jedynie w jednym otworze na tranzycie przy 
pompowni ścieków PK-1 zwierciadło wody gruntowej stabilozowało się na głębokości 1,3 n 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  
Projektowany wodociąg prawie w całości przewiduje się ułożyć bezwykopowo metodą sterowanego 
przewiertu horyzontalnego. 
W wykopach pionowych umocnionych wykonywane będą połączenia poszczególnych odcinków 
rurociągu wodociągowego, wykopy odkrywkowe uzbrojenia podziemnego, montażu kształtek (kolan, 
zasuw, hydrantów, odgałęzień siodłowych dla przyłączy, zasuw itp.).  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów rur.  
Wykopy  pod projektowany wodociąg wykonane będą   mechanicznie i ręcznie  o ścianach pionowych 
umocnionych stalowymi wypraskami lub stalowymi obudowami prefabrykowanymi (klinksy). 
Ręcznie wykopy przewiduje się wykonywać przy wykonywaniu odkrywek uzbrojenia podziemnego, 
w pobliżu istn. zabudowy, drzew itp. 
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 niezabezpieczone rurami 
ochronnymi podwiesić na czas robót w rynnach drewnianych.  
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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. 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.  

7.3 Roboty drogowe  

Przewidziany do wykonania wodociąg na trasie Kotórz Wielki - Południowy Brzeg Jeziora 
Turawskiego usytuowany będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych o nawierzchni 
asfaltowej i żwirowo-ziemnej, dróg leśnych o nawierzchni żwirowo-ziemnej oraz w pasie zielonym   
drogi powiatowej nr 1706 O. i w poboczu drogi powiatowej nr 1745 O.  
Wodociąg w psach drogowych prawie w całości przewidziano układać bezwykopowo metodą 
sterowanego  przewiertu horyzontalnego 
W pasie drogowym wykopy pionowe umocnione  wykonywane będą przy wykonywaniu połączeń 
poszczególnych odcinków rur wodociągowych i montażu uzbrojenia i kształtek. Po zasypaniu i 
zagęszczeniu wykopu w którym ułożono wodociąg  do stopnia ID = 0,98 należy odtworzyć 
nawierzchnie drogowe do stanu pierwotnego.  

8. Warunki BHP 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci powinny być prowadzone zgodnie z zachowaniem 
przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu robót ziemnych, 
montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu sieci 
technologicznych należy przestrzegać przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

9. 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. 
 

10.  Realizacja inwestycji.  

Projektowana sieć wodociągowa  planowana jest do realizacji w  2011 roku. 
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2.1  Strona tytułowa 
 

 
 

Jednostka projektowa : 

„ NEUSTEIN”  s.c.  
Biuro Projektów Wodoci ągów i Kanalizacji 

45-417 Opole ul. Pomara ńczowa 22 
tel.  077 544 12 98,    kom. 509 255 415 

E-mail neustein@op.onet.pl  
 
   
 
 Temat opracowania :  
 
 
 
Nazwa obiektu 
 budowlanego : 
 
              

 Adres obiektu  
budowlanego : 
 
 
 
Nazwa i adres  
inwestora : 
 
 
 

 

  
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 
 

 Sieć wodociągowa dla Południowego Brzegu Jeziora 
Turawskiego - zad. I 
 
 
 

  Kotórz Wielki - Południowy Brzeg Jeziora Turawskiego gm. Turawa  
 
                 
 
 

  Wodociągi i Kanalizacja Turawa  Sp. z o.o. 
         45-045 Kotórz Mały   ul. 1 Maja 5 
 
 
  
 

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
 

 

 

 
                                                   Opole,   czerwiec 2011 r. 
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2.2  Część opisowa 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest  budowa sieci wodociągowej dla 
zabudowy letniskowej Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad  I.  

Zasilenie w wodę przedmiotowej inwestycji przewidziano z wodociągu  grupowego Turawa-
Marszałki (włączenie do istn. wodociągu w Kotorzu Wielkim). 

Zakres rzeczowy projektowanych robót przedstawia się następująco : 
  - sieć wodociągowa z rur  PE φ  40 ÷125 mm                                                          L = 9 638 m 
     (w tym odcinki układane metodą przewiertu sterowanego  L = 9638m) 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia i obiekty budowlane: 
- 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  
- budynki jednorodzinne i domki letniskowe 
- droga  powiatowa, droga leśna i drogi gminne. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a) prowadzenie prac na terenie dróg publicznych  
b) prace poniżej poziomu gruntu ( wykopy i montaż rurociągów) 
c) wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 
d) wykonywanie robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego  
     (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
 budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Roboty ziemne: 
Przewidziany do wykonania wodociąg na trasie Kotórz Wielki - Południowy Brzeg Jeziora 
Turawskiego usytuowany będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych, leśnych oraz w 
drodze powiatowej nr 1706 O. Ponadto krótkie końcowe odcinki sieci wodociągowej wykonywane 
będą na terenach prywatnych. 
Realizacja robót budowlano-montażowych będzie się odbywać głównie w pasach drogowych dróg 
gminnych, leśnych oraz w drodze powiatowej nr 1706 O. Ponadto krótkie końcowe odcinki sieci 
wodociągowej wykonywane będą na terenach prywatnych. 
Prowadzenie prac w pasach drogowych nakłada na wykonawcę szczególny obowiązek starannego 
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót oraz stosowanie się do poleceń zarządców dróg. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,4 m – 2,0 m zabezpieczonych 
obudowami stalowymi prefabrykowanymi o głębokości do 2,0 m . Roboty ziemne powinny być 
prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  wodociągowych, 
kanalizacyjnych  powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. W 
czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny się znajdować 



Projekt  budowlany  – „Sieć  wodociągowa  dla Południowego Brzegu  Jeziora Turawskiego  - zad.  I     gm.  Turawa                                                                - 12 - 
 

„NEUSTEIN” s. c. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji  
45-417 opole ul. Pomarańczowa 22      tel. 77 544 12 98,   kom. 509 255 415                                                               

na wysokości 1,l m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
l,l m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren., na którym są wykonywane roboty 
ziemne nie może być ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Niedopuszczalnym jest używanie 
elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

a) W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
    głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu 
b) Likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z  zachowaniem  
    bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy 
c) Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście-
wejście do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami-wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w 
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane lub w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 
i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nie mogą przebywać osoby, nawet w czasie postoju koparki. 

Wykonywanie robót ziemnych przy pomocy koparek w pobliżu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  
W tym przypadku należy bezwzględnie zachować odległości bezpośrednio pod liniami lub  
w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejsze niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 k V 
b) 5 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV , lecz nie przekraczającym 15 kV 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV , lecz nie przekraczającym 30 kV 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV , lecz nie przekraczającym 110 kV 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
     (Odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki) 

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
gestorem instalacji. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także wykonywanie 
wykopów poszukiwawczych należy wykonywać sposobem ręcznym. 
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Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji  
                                                           Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty betonowe: wykonywane metodą tradycyjną przy użyciu betoniarek. 
 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

Przy ww pracach  mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy którzy: 
a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska  
b) odbyli szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp 
c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby 

szkolonej i szkolącej. 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich 
oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
 Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych 
przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie 
ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia 
będącego w ruchu operator zobowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub wyłączyć z zasilania 
elektrycznego oraz uniemożliwi ć włączenie urządzenia przez osoby trzecie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 
budowie muszą posiadać dokumentu uprawniające do ich eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
Urządzenia o napędzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po każdorazowej 
zmianie miejsca użytkowania, po przerwie w użytkowaniu dłużej niż jeden miesiąc winny mieć 
sprawdzoną skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzoną pisemnie protokołem pomiarów. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na dziesięć dni kontrolować ich 
sprawność techniczną i zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Badaniu powinny być poddane 
również urządzenia po każdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny być notowane i 
przechowywane u kierownika budowy. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń: 

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie wodociągu należą: 
- odzież robocza (letnia i zimowa) 
- rękawice robocze 
- środki ochrony głowy ( hełmy ochronne) 
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich pobliżu , 

      - nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni dróg i chodników z bruku, kostki brukowej, 
płyt betonowych itp. 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby: 

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności należy wyznaczyć brygadzistę. 
Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą, a na czas swojej nieobecności brygadzista wyznacza 
swego zastępcę. Kierowanie budową należy powierzyć osobie posiadającej kwalifikacje do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Generalny wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania 
tych przepisów. 
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6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  
    zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  
    umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w obrębie 
dróg publicznych 

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych ścian wykopów 
c) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopów 
d) zapewnienie zejść - wejść do wykopów (drabiny) 
e) znaki i sygnały bezpieczeństwa 

- sygnalizacja świetlna przy robotach na drogach 
- sygnały ręczne przy montażu studni,  (na linii sygnalizator-operator)  
- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator - pracownik 
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3.  UZGODNIENIA  
              
 
 
 
                            1.   Uzgodnienie z  ZUD Opole 

                            2.   Uzgodnienie z ZDP Opole 

                            3.   Uzgodnienie z UG Turawa 

                            4.   Uzgodnienie z RDLP Katowice - Nadleśnictwem Opole 
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                           4.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 
 

 

                                1.  Plan orientacyjny 1: 10 000    

                           2.  Plan sieci wodociągowych  1: 1000  ark. 1   

                           3.  Plan sieci wodociągowych  1: 1000  ark. 2  

                           4.  Plan sieci wodociągowych  1: 1000  ark. 3  

                           5.  Plan sieci wodociągowych  1: 1000  ark. 4 

                              6.  Plan sieci wodociągowych  1: 1000  ark. 5 

                              7.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 6 

                                8.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 7 

                              9.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 8 

                        10.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 9 

                           11.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 10 

                           12.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 11 

                           13.  Plan sieci wodociągowych  1:   500  ark. 12 

 

 

 

                       

               

 
 
 
 

 

 

 


