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1.  Materiały wyjściowe.  

Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych:  
 

- Warunki techniczne podłączenia ZGKiM Prószków,  
- Analiza przebudowy wodociągu grupowego "Prószków" opr. A.Neustein 2017 r. 
- Decyzja Pozwolenie wodnoprawne 
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 500, 
- Uzgodnienia branżowe. 

  

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
  
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie: 
 
 1. Spięcia siecią wodociągową studni SU-3 Źlinice z tranzytem do zbiornika "Górki",  
 2. Wymiany pompy głębinowej w studni SU3 Źlinice, 
 3.  Zmiany układu sterowania ujęciami wody SU-1, SU-2 i SU-3 na stacji pomp  
                "Prószków" i na zbiorniku "Górki" za pomocą przetwornic częstotliwości, 
 4. Przebudowy WLZ dla studni SU-3. 
 
Zakres inwestycji przedstawia się następująco: 
 
1. Spinka siecią wodociągową studni SU-3 z tranzytem do zbiornika "Górki": 

 
     - sieć wodociągowa  Ø315/12,1 PVC PN10  SDR26  o dł. całkowitej 234,0 mb 
     - wykonanie węzłów połączeniowych W1 i W 2 
  
2. Wymiana pompy głębinowej w studni SU-3 Źlinice : 
 
  - demontaż starej i zabudowa nowej pompy wraz z orurowaniem. 
 
3.  Zmiany układu sterowania ujęciami wody SU-1, SU-2 i SU-3 na stacji pomp  
               "Prószków" i na zbiorniku "Górki" za pomocą przetwornic częstotliwości. 

 
 Zmiana układu sterowania stanowią odrębne opracowania zawarte w części AKPiA..  
Wytyczne technologiczne dla zmiany układu sterowania:   
- pompy w studni SU-1 i SU-2 wyposażone w przetwornice częstotliwości współpracować będą 
  ze zbiornikiem w Prószkowie poprzez zawór z napędem sterowany poziomami wody w zbiorniku 
   oraz zasilały będą  I strefę ciśnień wodociągu grupowego.  
- maksymalna wysokość hydrauliczna ciśnienia na studni SU-1 i SU-2 nie może przekraczać 
   wartości 212,0 m n.p.m., stąd ciśnienie na studni SU-1 nie może przekraczać 45 m a na studni  
   SU-2 nie może przekraczać 35 m. 
- pompy w studni SU-1 i SU-2 będą  pracować naprzemiennie a w razie obniżenia lustra wody 
    w zbiorniku w Prószkowie więcej niż o 1,0 m powinny  pracować razem. 
- pompa w studni SU-3 współpracować będzie ze zbiornikiem w Górkach. Sterowanie pracą  
   pompy poziomami wody w zbiorniku. Dla uniknięcia uderzeń hydraulicznych pompa powinna  
    posiadać przetwornicę częstotliwości dla zapewnienia łagodnego rozruchu i zatrzymania. 
 
4. Przebudowa WLZ dla studni SU-3. 
 Przebudowa WLZ dla studni SU-3 stanowi odrębne opracowanie zawarte w części 
elektrycznej. 
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Projektowane spięcie siecią wodociągową  studni SU-3 z tranzytem do zbiornika "Górki" oraz 
zmiana układu sterowania planowana jest do pilnej realizacji ze względu na konieczność 
zwiększenia bezpieczeństwa bezawaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Prószków,  
Komprachcice i Dąbrowa. Obecnie z uwagi  na zwiększone zapotrzebowania na wodę dla 
rozbiorów Qmaxh występują znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie gminy 
Komprachcice i Dąbrowa i związane z tym zakłócenia w dostawie wody pitnej.  
 
Wykonanie spinki siecią wodociągową 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). 
  

3. Zaopatrzenie w wodę.  

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

Zgodnie z opracowaniem - Analiza przebudowy wodociągu grupowego "Prószków" - 
wodociąg grupowy obecnie zaopatruje w wodę mieszkańców gminy Prószków, Komprachcice 
i Dąbrowa oraz dzielnice Winów, Chmielowice, Żerkowice, Wrzoski i Sławice miasta Opole. 
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla 29 876 mieszkańców wynosi:   

   Qśrd   =  3 913,6 m3/d  
  Qmaxd = 7 837,1 m3/d  

Wodociąg grupowy "Prószków" zasilany jest w wodę z ujęcia Zimnice Małe - Źlinice za pomocą  
trzech studni głębinowych SU-1, SU-2 i SU-3 o zatwierdzonych łącznych zasobach  
Qekspl = 532,0 m3/d co daje możliwości produkcyjne w ilości Qmaxd = 22 * 532,0 = 11 704,0 m3/d.
   

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 wykonania spinka siecią wodociągową wraz z armaturą zlokalizowana 
zostanie na części działek jednostki ewidencyjnej Prószków, obręb Źlinice , km. 2:   
  - 1400/155 , 1412/155 - wł. PROKADO 
  - 1625/124   - wł. Gmina Prószków 
 
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 warstwą gruntu nasypowego o 
zmiennej miąższości 0.25 – 0.42 [m] składającego się z gleby, gruzu ceglano-betonowego, 
tłucznia, grysu, otoczaków, okruchów margla,  gliny piaszczystej,  zalega grunt rodzimy 
wykształcony jako glina pylasto-piaszczysta  z okruchami margla. Stan techniczny gliny  w jest 
twardoplastyczny (IL=0.20). 
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 Na głębokości ok. 1.0 m.p.p. terenu glina przechodzi w zwietrzały zagliniony rumosz margla, 
konsystencji półzwartej. W trakcie wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
 
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 160 ÷ 315 PVC 
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne, światłowód, 

5.3 Pokrycie szatą roślinną: 

 Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogi gminnej o nawierzchni 
tłuczniowej. 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. 

Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej studni SU-3 w Źlinicach  
w węźle W1 a następnie zostanie poprowadzona w pasie drogi gminnej tłuczniowej do węzła W2 
gdzie projektuje się jej wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej 315PVC zasilającej zbiornik 
"Górki".   Zakres rzeczowy projektowanego spięcia : 
     - sieć wodociągowa  Ø315/12,1 PVC PN10  SDR26  o dł. całkowitej 234,0 mb 
     - wykonanie węzłów połączeniowych: 
 - węzeł W1 - włączenie  do rurociągu tłocznego studni SU-3 sieci Ø315PVC za pomocą  
                                    kształtki żel koł. FFR300/200 i łącznikiem kołnierzowym 300/315, 
      - zabudowa trójnika żel. koł. T300/200 z łącznikami koł. 300/315 i 200/225, 
      - zabudowa zasuwy Dn300 i Dn200 z obudową i skrzynką wraz z oznakowaniem,  
                           - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC od studni SU-1 i SU-2 z projektowaną siecią Ø315PVC. 
 
 - węzeł W2 - likwidacja istniejącego połączenia rurociągu Ø315PVC (sieć do zbiornika 
          "Górki")  z rurociągiem  Ø225PVC (sieć od ujęć SU-2 i SU-3), 
         - wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej Ø315PVC  
                                 od studni SU-3 z istniejącą siecią wodociągową Ø315PVC do zbiornika  
   "Górki"  kształtkami - łuk 315/45 PVC i nasuwka 315PVC 
         - wykonanie połączenia rurociągiem Ø225PVC dł. 5,0 mb istniejącej sieci  
                                 Ø225PVC od studni SU-1 i SU-2 z istniejącą siecią Ø225 do Źlinic. 
 
 Na całej długości  sieć wodociągową projektuje się zabudować w wykopie otwartym 
umocnionym wypraskami lub szalunkami systemowymi.  
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Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZGKiM minimalne przykrycie 
rurociągu powinno wynieść 1,7 m, nad rurociągiem zabudować taśmę lokalizacyjną niebieską  
z wtopioną wkładką metalową, rurociągi układać na podsypce 0,2 m i wykonać zasypkę grubości 
0,3 m od wierzchu rury z piasku nie zawierającego kamieniu i żwiru. 

 
 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 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 
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.  

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 za pomocą koryt drewnianych lub innych konstrukcji 
podtrzymujących.  W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 
typu AROT o długości 2 m. 

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej 

 Po zakończeniu robót należy zasypać wykop materiałem z urobku warstwami do 30 cm  
i zagęszczeniem do stopnia  Is = 1,0. 

 Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Gminą Prószków należy odtworzyć pas drogi na 
szerokości wykopu:  
 - warstwa dolna gr. 20 cm tłuczeń drogowy o granulacji 0-32 mm  
 - warstwa górna gr. 10 cm tłuczeń drogowy o granulacji 0-12 mm  

6.2 Wymiana pompy w studni SU-3. 

Po wykonaniu spięcia projektowaną siecią wodociągową i zabudowie punktów węzłowych  
w istniejącej studni SU-3 należy: 
 - zdemontować istniejącą pompę głębinową z silnikiem 22,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
 - zabudować nową  pompę głębinową z silnikiem 45,0 kW wraz z rurociągiem  
                tłocznym Ø159*4,5 st. nierdzewna PN16 dł. 7 * 3,0 = 21,0 mb 
Nowa pompa posiada parametry pracy: Q = 150 m3/h i H = 75 m. 
  
Pompa sterowana będzie poziomem wody w zbiorniku "Górki".  Dla uniknięcia uderzeń 
hydraulicznych pompa będzie posiadać  przetwornicę częstotliwości dla zapewnienia łagodnego 
rozruchu i zatrzymania. 
 
Po zmianie systemu pracy układu wodociągu grupowego "Prószków" 
 - zbiornik "Górki" zasilany będzie bezpośrednio  ze studni SU-3 z wydajnością 150 m3/h 
         obecny dopływ do zbiornika wynosi Qśrh = 50 m3/h, 
  - zbiornik "Prószków" i strefa ciśnień zasilane  będą  ze studni SU-1 i SU-2 z wydajnością 
  studnia SU-1 Qmaxh  = 130,0 m3/h 
   SU-2 Qmaxh =  170,0  m3/h 
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Stąd łączna wydajność studni wyniesie Qmaxh = 450 m3/h co pozwoli na produkcję wody 
 w wysokości Qmaxd = 450 * 22 = 9 900,0 m3/d. 
Produkcja wody w ostatnich latach wyniosła Qśrd = 3 600,0  ÷ 4 060,0  m3/d , 
                  Qmaxd = 7 895,0 m3/d  (07.08.2015 r.) 
 
Pompy w studni SU-1 i SU-2 wyposażone zostaną w przetwornice częstotliwości i współpracować 
będą ze   zbiornikiem "Prószków" poprzez zawór z napędem sterowany poziomami wody  
w zbiorniku oraz zasilały będą  I strefę ciśnień wodociągu grupowego.  Dlatego maksymalna 
wysokość hydrauliczna ciśnienia na studni SU-1 i SU-2 nie może przekraczać wartości 212,0 m 
n.p.m., stąd ciśnienie na studni SU-1 nie może przekraczać 45 m a na studni  SU-2 nie może 
przekraczać 35 m. 
 

6.3 Zalecenia eksploatacyjne. 

 Dla zabezpieczenia I strefy ciśnień przed nadmiernym ciśnieniem po zabudowie nowej 
pompy w studni SU-3 należy: 
 - zamknąć istniejące połączenie sieci Ø90PVC w ul. Prószkowskiej we wsi Źlinice  
    z istniejącym tranzytem Ø315PVC do zbiornika "Prószków" i "Górki" 
 - w węźle W1 zamknąć zasuwę DN200 na odejściu do istniejącej sieci Ø225PVC. 
 
 W przypadku awaryjnego zasilania I strefy ciśnień studnią SU-3  (jednoczesna awaria 
studni SU-1 i SU-2) należy zmniejszyć wysokość podnoszenia pompy za pomocą przetwornicy 
częstotliwości tak aby ciśnienie na studni SU-3 nie przekraczało 35 m.  
  
 W celu uzyskania maksymalnego dopływu do zbiornika "Górki" należy zamknąć dopływ 
na rurociągu Ø315 do zbiornika "Prószków" za odejściem rurociągu Ø225PVC w kierunku 
zbiornika "Górki".  
  

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. Uzgodnienie ZGKiM Prószków  

3. Warunki Techniczne ZGKiM Prószków 
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                        III.   Rysunki. 
 

1. Plan orientacyjny 1 : 10 000 

2. Plan syt. - wys. 1 : 500 

3.  Przekrój studni SU-3 Źlinice 








