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I. Streszczenie w języku nietechnicznym. 

  
 Celem niniejszego opracowania jest uregulowanie stosunków  formalno-prawnych  
i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod rzeką siecią wodociągową. 
 
 Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie doprowadzać wodę z terenu gm. Prószków 
do gm. Dąbrowa  w celu zabezpieczenie prawidłowych ciśnień  w części układu  wodociągu 
grupowego na terenie gm. Dąbrowa. 
 

 Wnioskowany zakres inwestycji nie zmienia celu, jakim służą istniejące urządzenia 
melioracyjne, czyli odwodnienia powierzchniowego terenu dla poprawy stosunków wodnych, jak 
również wykonane przejście nie będzie oddziaływać w żaden niekorzystny sposób na środowisko 
naturalne.  

II. Część opisowa operatu. 

 
Opracowanie operatu wodnoprawnego oparto na następujących materiałach wyjściowych:  
 

- Projekt budowlany - Rozbudowa  wodociągu grupowego „Prószków” – etap I 

      sieć wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice  (opracowanie „NEUSTEIN” s.c.  Opole Czerwiec  2018 r.) 

-    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. "Prawo wodne", 

-    Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w gminie Komprachcice  

      Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r., 

-    Opinia PGW WP Nadzór Wodny w Opolu  nr GL.3.3.502.11.2018.JG z dnia 15.05.2018 r.  

-    Zgoda Gminy Komprachcice  

-    Mapa syt.-wys. w skali 1 : 1 000, 

-    Wizja w terenie. 

1) Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres: 

 
     O   pozwolenie  wodnoprawne na wykonanie przejścia pod rz. Prószkówka ubiega się: 
  

   Związek Gmin "PROKADO"  

                           46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 

2) Wyszczególnienie:  

 
a)  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. 
 
 Celem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie 
wykonywania robót  oraz wskazanie rozwiązań technicznych dla realizacji przejścia siecią 
wodociągową pod  dnem rzeki Prószkówka w km. 18+676  na działce 308   (km. 1 obręb 
Dziekaństwo).  
 Zakres opracowania obejmuje charakterystykę projektowanego urządzenia wodnego. 
Wnioskowany zakres inwestycji nie zmienia celu, jakim służą istniejące urządzenia melioracyjne, 
czyli odwodnienia powierzchniowego terenu dla poprawy stosunków wodnych.  
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b) rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 

  
 W rejonie przejścia pod rzeką nie przewiduje się umieszczenia i nie występują urządzenia 
pomiarowe oraz znaki żeglugowe  

 

c)  stan prawny nieruchomości.  
 
 Przejście zostanie zrealizowane na działce będącej własnością Gminy Komprachcice 

46-070 Komprachcice  ul. Kolejowa 3 o numerze - 308 (km. 1 obręb Dziekaństwo ul. Wodna)  . 
  
d) obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich. 

 Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne jest zobowiązany dopilnować, aby roboty 
wykonywane były zgodnie z projektem i pod nadzorem osób uprawnionych.   

 Projektowane przejście uzyskało opinię PGW WP Nadzór Wodny w Opolu w zakresie 
lokalizacji pod dnem rzeki oraz z Gminą Komprachcice w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej. 
 
 Nie przewiduje się negatywnych zobowiązań w stosunku do osób trzecich z tytułu wykonania 
ww. przejścia. W przypadku wystąpienia ewentualnych szkód w stosunku  do osób trzecich, wszelkie 
koszty związane z likwidacją powstałych strat ponosi jednostka na rzecz której, udzielono pozwolenia 
wodnoprawnego w trybie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego. 

2a) Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych 
oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania. 

 
W celu wykonania dodatkowego doprowadzenia wody z terenu gminy Komprachcice do gminy 
Dąbrowa projektuje się rozbudowę istniejących wodociągów grupowych. Projektowana rozbudowa 
zakłada wykonanie sieci wodociągowej z przejściem metodą horyzontalnego przewiertu 
sterowanego rurociągiem Ø250 PE,  w rurze osłonowej Ø400PE pod: 

- rzeką Prószkówka w km. 18+676  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" 
   E - 17o51'36.7'' 

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.   

3) Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 

 
Rzeka Prószkówka jest ciekiem znajdującym się w administracji Państwowego Gospodarstwa 
Wody Polskie Nadzór Wodny w Opolu. Stanowi ciek istotny dla regulacji stosunków wodnych na 
potrzeby  rolnictwa. 
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3a) Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

  Nie dotyczy. 

4) Ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym 
Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U z 2016 poz. 1967), obszar 
na którym zlokalizowana jest przejście, położony jest w Regionie Wodnym Środkowej Odry,  
w obszarze bilansowym zlewni Przyodrze SO11 na terenie scalonej części wód  SO 1104 o nazwie 
Prószkowski Potoko i Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Prószkowski Potok - kod 
PLRW60001711969, typ 17: potok niziny piaszczysty,  status wód: naturalna część wód, stan tych 
wód jest zły, zagrożony ryzykiem  nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
  
b) warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 
Region Środkowej Odry, obejmuje zlewnie bilansową  Przyodrze- SO11. 
Projektowane przejście pod rzeką Prószkówka  zlokalizowane w tej zlewni, spełnia warunki  podane 
w ww. Rozporządzeniu: 
- nie ma wpływu na stan wód i realizację celów środowiskowych z uwzględnieniem elementów 
biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych, 
- nie wprowadza ograniczeń w korzystaniu z wód. 
 
c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 
 
 Zgodnie z "Mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego" projektowane 
przejście pod rzeką Prószkówka w km 18+676 położone jest poza obszarami zagrożenia powodzią 
zdefiniowanych w art. 9 ust.1 pkt 6c ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm).    
 
d) planu przeciwdziałania skutkom suszy - nie dotyczy 
 
e) krajowego programu ochrony wód morskich - nie dotyczy 
 
f) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - nie dotyczy  
 
g) ustaleń miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego  
  
 Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w gminie 
Komprachcice Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6 września 2017 r 
teren na którym zlokalizowano  przejście pod rzeką Prószkówka 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 dla terenów KDD.  

 

 



 

Operat wodnoprawny - Przejście  siecią wodociągową pod  rzeką Prószkówka w km. 18+676 - 6 - 

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

 

 
h) wymagań ochrony zdrowia ludzi i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków  

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma wpływu na zdrowie ludzi.  

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują  dobra kultury wpisane do rejestru zabytków. 
 

5) Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, 
w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych. 

 
 Przejście projektowaną siecią wodociągową  wykonywane będzie w poboczu istniejącej 
drogi gminnej ul. Wodna wsi Dziekaństwo. 
Na odcinku wykonania przejścia przewiduje się ułożyć rurociąg tłoczny z PE jako jednolity przewód 
bez połączeń o gwarantowanej wytrzymałości na ciśnienie 1,0 MPa. 

Ciśnienie robocze w trakcie eksploatacji rurociągu wynosić będzie 0,30 ÷0,40 MPa, a więc znacznie 
niższe od ciśnienia dopuszczalnego, co zagwarantuje w eksploatacji pełną szczelność rurociągu.  
Ponadto rurociąg zostanie dodatkowo umieszczony w rurze osłonowej i osłonie bentonitowej. 
Zastosowana technologia przejścia zapewnia całkowitą szczelność rurociągu, a więc nie będzie on 
miał negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 
  

6) Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania  

    działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz warunki  
    korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach. 

 
  Nie przewiduje się okresów rozruchu, zatrzymania ani konieczności wykonania instrukcji 
gospodarowania wodą. W wyniku wykonania prawidłowego przejścia pod rzeką, 
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest znikome. 
W przypadku zatrzymania działalności nie ma konieczności podejmowania żadnych działań.  
 

7) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie  
    ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu  

    oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń  
    wodnych. 

 
 Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, nie występują w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania  
z wód. 
 

8.  WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.  

 
Wnioskuje się o udzielenie dla : 

                           Związku Gmin "PROKADO"  

                           46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 
w oparciu o niniejszy operat,  pozwolenia  wodnoprawnego na  wykonanie przejścia siecią 
wodociągową Ø 250PE w rurze osłonowej Ø400 PE  na głębokości 1,8 m pod dnem rz. Prószkówka 
w km. 18+676. 
 


