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1.  Materiały wyjściowe.  

Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Warunki techniczne podłączenia,  
- Analiza przebudowy wodociągu grupowego "Prószków" opr. A.Neustein 2017 r. 
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 1 000, 
- Uzgodnienia branżowe. 

  

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowa wodociągu grupowego "Prószków" 
- Etap I - sieć wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice. 
 
Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy wsią Dziekaństwo  
gm. Komprachcice i Mechnice gm. Dąbrowa planowana jest do pilnej realizacji ze względu na 
konieczność zwiększenia bezpieczeństwa bezawaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gminy Dąbrowa. Obecnie z uwagi  na zwiększone zapotrzebowania na wodę dla rozbiorów Qmaxh 
występują znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa i związane 
z tym zakłócenia w dostawie wody pitnej.  
 
Rozbudowa sieci wodociągowej nie podlega wymogom uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w przepisach art. 71 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami), gdyż nie są objęte przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
  
Zakres inwestycji przedstawia się następująco: 
- sieć wodociągowa  Ø250 PE100RC PN10  SDR17  o dł. całkowitej 5 664,0 mb 
- rury osłonowe Ø400 PE100RC PN10 SDR17 50+41+4*14 = 147,0 mb  
 (PKP, rz.Prószkówka, przepusty bet. Dn800 i gazociąg wysokoprężny Dn200) 
- studzienka wodomierzowa Ø1200 bet. z przepływomierzem Dn100 i monitoringiem - 1 kpl. 
- zasuwy kołnierzowe Dn250 z obudową  i oznakowaniem - 13 kpl.  
- odwodnienia - hydranty podziemne Dn80 z zasuwą Dn80 obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- studzienka powietrzna Dn80 z obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- włączenia do istniejącej sieci - węzeł W1 - trójnik 300/250 , zasuwą Dn 300  
       - węzeł W2  - trójnik  kołnierzowy z 3 zasuwami Dn250 1 kpl. 
 

   3. Zaopatrzenie w wodę.  

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

Planowana do rozbudowy sieć wodociągowa docelowo zaopatrywać będzie  w wodę teren 
całej gminy Dąbrowa w tym wieś Mechnice i Chróścina bezpośrednio z projektowanej sieci 
pozostała część gminy poprzez zbiornik uśredniający o poj. 200 m3 z pompownią strefową 
"Dąbrowa". Zgodnie z opracowaną Analizą zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze 
wyniesie:   

   Qśrd   = 958,6 m3/d  
  Qmaxd = 1 917,2 m3/d  
  Qmaxh = 104,4  m3/h = 29,0 l/s 
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3.2 Zapotrzebowanie wody dla celów p. pożarowych.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U 
nr 124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie  mieszkańców do 2000 wymagana 
wydajność wodociągu powinna wynosić 5 l/s, lub posiadać równoważny zapas wody  
w zbiornikach  ppoż.  w wysokości V=50 m3.  

4.  Lokalizacja inwestycji.  

 
Planowana do rozbudowy  sieć wodociągowa  z armaturą zlokalizowana zostanie na części działek: 
Gminy Komprachcice: 
 obręb Dziekaństwo    km. 1 - dz. 312, 308, 309, 304, 623/319, 599/317 
 obręb Osiny   km. 2  - dz.   90,  
                                           km. 3 - dz. 975/12, 973/12, 862/70, (974/12 teren zamknięty) 
 obręb Komprachcice  km. 1 - dz.  97,  140/1 
     km. 2 - dz.  192,  232 
Gminy Dąbrowa: 
 obręb Chróścina  km. 1 - dz. 193/82, 272/75    
      km. 8 - dz. 103, 102, 105      
 obręb Mechnice   km. 3 - dz. 858/175, 65, 137, 159, 290 , 298  
 
Działki Gminy Komprachcice: 
 obręb Dziekaństwo    km. 1 - dz. 312, 308, 309, 304, 623/319, 599/317 
 obręb Osiny   km. 2  - dz.   90 (w części) 
    km. 3 - dz. 975/12, 973/12, 862/70, (974/12 teren zamknięty) 
 
objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.   
  
 Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 007 wsi Dziekaństwo w gminie 
Komprachcice Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6-09-2017 r.  
teren na którym zlokalizowano  sieć wodociągową  stanowi  - tereny dróg publicznych klasy D – 
dojazdowe oznaczone symbolem  3KDD. Projektowana inwestycja spełnia zasady ustalone 
planem zawarte w §28.1 pkt 2b. dopuszczającą lokalizację sieci urządzeń infrastruktury 
technicznej.  
 
 Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 002 wsi Osiny w gminie 
Komprachcice Uchwała nr XXVII/191/2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5-05-2015 r.  
teren na którym zlokalizowano  sieć wodociągową  stanowi  - tereny dróg i ulic oraz ciągi 
pieszojezdne oznaczone symbolem  KZ, KX oraz tereny pozostałych użytków rolnych oznaczone 
symbolem RP. Projektowana inwestycja spełnia zasady ustalone planem zawarte w §16 pkt 2.2  
§19 pkt 6.2 dopuszczającą lokalizację sieci urządzeń infrastruktury technicznej.  
 
 Dla pozostałych działek Wójt Gminy Komprachcice wydał Decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania 
zawarte w Decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGR.6733.7.2018.GP z 
dnia 17-10-2018 r. 
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5.  Charakterystyka terenu inwestycji. 

5.1  Warunki geotechniczne . 

 Zgodnie z Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne podłoża 
budowlanego w po trasie projektowanej sieci wodociągowej pod nakładem gleby lub lokalnie 
gruntu nasypowego zalegają grunty rodzime reprezentowane przez utwory spoiste w postaci gliny 
pylastej, gliny piaszczystej oraz piasku gliniastego oraz utwory ziarniste w postaci piasku średnio 
i grubo ziarnistego ze żwirem.  
 Wodę gruntową w postaci niewielkich sączeń  stwierdzono jedynie w okolicy otworu nr 7 
w obrębie utworów spoistych na poziomie -1,0 m p.p.t.  
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt 

budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

5.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 

 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieci wodociągowe  φ 80 ÷ 300 mm  
- sieci gazowe Ø63-250 nisko i wysokoprężne   
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja deszczowa i sanitarna 

5.3 Pokrycie szatą roślinną: 

 
 Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasach drogowych w terenach 
zabudowanych i pomiędzy miejscowością Osiny gm.Komprachcice i Mechnice gm. Dąbrowa. 
    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. 

  
Ze względu na konieczność docelowego zwiększenia bezpieczeństwa bezawaryjnego zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców gminy Dąbrowa z wodociągu grupowego "Prószków" projektuje się jego 
rozbudowę o dodatkowy odcinek  sieci wykonany z rur Ø250PE100RC SDR17. 
 
 Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej 
Ø315PVC we wsi Dziekaństwo gm. Komprachcice (węzeł W1), a następnie zostanie 
poprowadzona w pasie drogi gminnej ul. Polna, pod drogą powiatową nr 1754 ul. Opolska, w pasie 
drogi gminnej ul. Wodna z przejściem pod rz. Prószkówka. Do wsi Osiny sieć wodociągowa 
zostanie poprowadzona w pasie drogi powiatowej 1755 ul. Lipowa a następnie w pasie drogi 



Projekt wykonawczy - Rozbudowa wodociągu grupowego "Prószków" Etap I - sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice          - 7 - 

 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                          

powiatowej 1763 ul. Opolska. Pomiędzy wsią Osiny gm.Komrachcice a wsią Mechnice gm. 
Dąbrowa sieć wodociągowa zostanie poprowadzona w pasie dróg gminnych o nawierzchni 
tłuczniowej i gruntowej. We wsi Mechnice wodociąg zostanie ułożony w pasie drogi gminnej  
ul. Polna i Wiejska a następnie po przejściu pod drogą wojewódzką nr 435 ul Niemodlińska 
zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej Ø280PVC (węzeł W2). 
 
 Na całej długości  sieć wodociągową projektuje się zabudować metodą bezwykopową - 
horyzontalnego przewiertu sterowanego.  Jedynie w punktach załamania sieci , zabudowy 
armatury i punktach węzłowych projektuje się zabudowę sieci w wykopach otwartych.  
 

Głębokość ułożenia projektowanych rurociągów  przedstawiono na załączonym profilu. 
 

Uzbrojenie sieci stanowić będą: 
 
-  odwodnienia w skład których wchodzą : 
 - łączniki kołnierzowe 250/250PE,  
 - trójnik żel. koł. T250/80, 
 - zasuwa  kołnierzowa Dn80 zabudowa długa z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
 - kolano ze stopką N80, 
 - hydrant podziemny Dn80  z skrzynką uliczną, 
 
- studzienki powietrzne w skład których wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 250/250PE, 
 - trójnik żel. koł. T250/80, 
 - studzienka powietrzna Dn80 z skrzynką uliczną 
 
- zasuwy sieciowe Dn250 zabudowa krótka z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
 
- węzeł W1 ( wieś Dziekaństwo ul. Polna) w skład którego wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 300/315PVC, 250/250PE, 
 - trójnik żel. koł. T300/250, 
 - zasuwa Dn250, Dn300 zabudowa krótka z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
 
- węzeł W2 ( wieś Mechnice ul. Niemodlińska ) w skład którego wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 250/280PVC, 250/250PE, 
 - trójnik Combi z trzema zasuwami Dn250, 
 
Przy wykonywaniu punktów węzłowych i w miejscu zabudowy armatury należy: 

- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową,   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=1,0, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Decyzją ZDP i ZDW w Opolu. 

 
 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 i zabudowaniu 
armatury należy przeprowadzić  próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do 
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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.  

6.2 Skrzyżowania z przeszkodami. 

a)  Przejścia rurociągu pod drogami powiatowymi i drogą wojewódzką 

Zgodnie z Decyzją ZDP i ZDW w Opolu  przejścia  poprzecze rurociągu pod drogami 
powiatowymi nr 1754, 1755, 1763  i drogą wojewódzką  435 projektuje się wykonać metodą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego. 

Zgodnie z decyzją ZDP w Opolu przejścia pod istniejącymi przepustami Dn800 bet. 
wykonać w rurach osłonowych na głębokości min. 1,0 m od dna przepustu. Dla rurociągu 
przewodowego Ø250PE projektuje się rury osłonowe Ø400PE. Długość rur osłonowych wynosi 
3 * 14,0 m = 42,0 m. 

b)  Przejście pod rz. Prószkówka 

 Zgodnie z Operatem wodnoprawnym i wydaną na jego podstawie Decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Opolu przejście pod rz. Prószkówka w km. 18+676  wykonać na głębokości 
1,8 m pod dnem na rzędnych: 
 - oś rurociągu 155,60 m n.p.m. 
 - dno rzeki      157,40 m n.p.m. 
 - długość i szerokość geograficzna w miejscu przejścia: 
   N - 50o38'13.6"     X - 5611295,64 
   E - 17o51'36.7''      Y - 6490109,83 
Rurociąg przewodowy sieci wodociągowej wykonany będzie jako jednolity odcinek łączony przez 
zgrzewanie doczołowe.  Po wykonaniu  przejścia rurociąg poddany zostanie próbie szczelności na 
ciśnienie min.1,0 MPa. Lokalizacja przejścia  oznaczona zostanie słupkami betonowymi. 
Projektowany rurociąg przewodowy z rurą osłonową projektuje się w całości ułożyć 
bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.   

c)  Przejście pod torami PKP 
  
 Przejście  poprzecze rurociągu przewodowego Ø250/14,8 PE pod torami kolejowymi linii 
kolejowej Opole Zach. - Nysa w km. 4+048 dz. 974/12 km. 3 Osiny gm. Komprachcice wykonać 
metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego w rurze osłonowej Ø400/23,7 PE  
o długości L=50,0 m.  Projektowany rurociąg przewodowy wraz z rurociągiem osłonowym 
ułożony zostanie na głębokości 2,3 m od główki szyn do wierzchu rury osłonowej. W odległości 
26,0 m od toru na rurociągu przewodowym Ø250PE projektuje się zabudować zasuwy Dn250.   

Prace  należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Uzgodnieniu PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.   

d) Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją deszczową. 

 Nowy rurociąg projektuje się ułożyć poniżej  istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku 
robót ziemnych w miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią wodociągową, 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. 

e) 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. b. W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 3 m. 
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f) Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową. 

 W rejonie projektowanej sieci wodociągowej występują sieci gazowe średniego ciśnienia 
wykonane z rur Ø63-160PE, przyłącza gazowe Ø25-32PE oraz przesyłowa sieć wysokiego 
ciśnienia Ø250. Zgodnie z uzgodnieniem prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy 
prowadzić ręcznie i winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w 
Opolu i GAZ-SYSTEM w Świerklanach. W miejscu skrzyżowania z gazem wysokiego ciśnienia 
na rurociągu przewodowym Ø250PE zabudować rurę osłonową Ø400PE dł. 14,0 m. 

6.3 Studzienka wodomierzowa. 

 W celu monitorowania ilości podawanej wody na teren gm. Dąbrowa na rurociągu 
projektuje się zabudowę studzienki wodomierzowej Ø1200 bet. z przepływomierzem 
elektromagnetycznym Dn150 , czujnikiem ciśnienia i sondą hydrostatyczną.  

 Na rurociągu przed i za studzienką należy za pomocą zgrzewania doczołowego zabudować 
redukcje  PE 250/160.  

 W dnie studzienki wykonać rząpie o średnicy 50 cm w którym należy zabudować sondę 
hydrostatyczną lub pływak dwustanowy do pomiaru wody w studzience. 

 Studzienka zostanie zabudowana w drodze gminnej gm. Komprachcice bezpośrednio przy 
granicy gm.Dąbrowa. 

 System telemetryczny 

Dane dot. ilości przepływającej wody, ciśnienia w rurociągu i poziomu wody w studzience zostaną 
przesyłane do istniejącego systemu monitoringu wodociągu grupowego "Prószków" za pomocą 
bateryjnego modułu telemetrycznego. 
W celu włączenia studni do systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania sieci 
wodociągowej Związku Gmin „PROKADO”  należy obiekt wyposażyć w następujące elementy 
systemu: 
- moduł telemetryczny do transmisji danych GSM/GPRS  MT-723 Inventia– 1 kpl.; 
- zestaw akumulatorów żelowych – 1 kpl.; 
- przetwornik ciśnienia typu PC-29/0-1MPa/0-3,3V/SG/M/L=3+7m – 1 szt.; 
- bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny MAG8000 Siemens -1 kpl.; 
- sygnalizator zalania studni (pływak) – 1 szt.; 
- antena GSM z kablem – 1 szt; 
- szafa z tworzywa sztucznego  – 1 szt; 
Zakres prac jaki należy wykonać na obiekcie: 
- dostawa, montaż i konfiguracja elementów systemu monitorowania; 
- wykonanie wizualizacji parametrów technologicznych w systemie SCADA; 
- sprawdzenie i uruchomienie układu zdalnego monitorowania; 
- udostępnienie danych pomiarowych przez www. 
Na końcu opisu załączono schemat połączeń elektrycznych w studzience wodomierzowej 
sporządzony przez firmę NASUS, która obecnie obsługuje system telemetryczny dla PROKADO. 

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. 
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II. Załączniki: 
      

1. Protokół z Narady Koordynacyjnej        
                       

2. Zgoda  Gminy Komprachcice 
 

3. Zgoda Gminy Dąbrowa 
 

4. Warunki Techniczne ZGKiM Komprachcice 
 

5. Uzgodnienie ZGKiM Prószków 
 

6. Decyzja ZDW Opole 
 

7. Decyzja ZDP Opole 
 

8. Decyzja pozwolenie wodnoprawne Wody Polskie 
 

9. Uzgodnienie Gazownia Opole 
 

10. Uzgodnienie Gaz System Świerklany 
 

11. Uzgodnienie PKP Wrocław - (dz. 974/12 teren zamknięty) 
 

12. Uzgodnienie PKP Opole 
 

13. Uzgodnienie PKP Telkol 
 

14. Uzgodnienie PKP Energetyka 
 

15. Uzgodnienie TK Telekom 
  


