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1.  Materiały wyj ściowe.  
 
Opracowanie projektu budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

- Warunki techniczne podłączenia,  
- Mapa do celów projektowych syt. – wys. w skali 1 : 500, 
- Uzgodnienia branżowe. 
- Uchwała Rady Gminy Komprachcice Nr VIII/37/07 z dnia 18 lipca 2007 w sprawie   
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Komprachcice.  
  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 71 z dnia 28 września 2007 r poz.2128) 

   

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieciowej pompowni wody wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym. 
 
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
- pompownia wody o parametrach: 
   Q=10,0 l/s , H=33,0 m sł.w. z trzema pompami o mocy 2,2 kW każda  

  zabudowanymi w podziemnym zbiorniku bet.  Ø 2,5 m i H = 2,25 m. 

- studzienka odwodnieniowa Ø1000 bet. z włazem D400 

- sieci wodociągowe: 

 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 40,0 m 

 - rurociąg tłoczny Ø160 dł. 40,0 + 2,0 m = 47,0 m 

 - rurociąg odwodnieniowy Ø40PE dł. 2,5 m 

- węzły - wpięcia do istniejących sieci - W1, W2 i W3 z armaturą i kształtkami 

- przyłącz energetyczny: 

  - WLZ - YKY 4x10 mm2 dł. 8,0 m 
 

3. Zaopatrzenie w wod ę.  
3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze . 

Sieciowa pompownia wody  będzie miała za zadanie podniesienie ciśnienia w istniejącej sieci 
wodociągowej obejmującej zabudowę wsi Ochodze , ul. Krótka w Komprachcicach i budynki 
wielorodzinne zlokalizowane przy Lotnisku Opole - Polska Nowa Wieś tj. dla ok. 1200 mk.  
Stąd zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie: 

  Qśrd   = 1 200 mk * 0,13 m3/mk/d = 156,0 m3/d  

  Qmaxd = Qśrd * Nd = 156,0 * 2,0 = 312,0 m3/d  

  Qmaxh = Qmaxd/24 * Ng = 312/24 * 2,0 = 26,0 m3/h = 7,2 l/s 

3.2 Zapotrzebowanie wody dla celów p. po żarowych.  
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.  
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4.  Lokalizacja inwestycji.  
 
 Planowana do budowy podziemna pompownia wody z infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowana zostanie w obrębie Komprachcice  km.  10 na działkach: 
- 1638  ul. Krótka  - droga gminna - pompownia wody  - teren KX 
- 1635  ul. Krótka 1  - posesja prywatna  - zasilanie energetyczne - teren 1MN 
 
W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1:500 z określeniem linii rozgraniczającej teren inwestycji.  

Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany.   

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: 
 - teren KX stanowią drogi ulice oraz ciągi pieszo jezdne 
 - teren 1MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
 
5.  Charakterystyka terenu inwestycji.  
 
5.1  Warunki geotechniczne . 

 Zgodnie z Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego 
w miejscu lokalizacji projektowanej sieciowej pompowni wody zalegają następujące warstwy 
gruntów:   

 0,0 - 1,1  m   nasyp niekontrolowany mineralny 
 1,1 – 1,8 m  piasek gruboziarnisty ze żwirem , ciemno żółty , średnio zagęszczony   
 1,8 – 2,4 m   piasek gruboziarnisty ze żwirem , żółto-rdzawy, zagęszczony, 
 2,4 - 3,0 m     piasek gruboziarnisty ze żwirem , szaro-żółty, zagęszczony, 
  
Wodę gruntową w postaci sączeń  stwierdzono na głębokości  - 2,6 m p. p. terenu.  
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: 

- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć gazowa 

 
5.3 Pokrycie szatą roślinną: 
 Teren na którym planowana jest zabudowa podziemnej pompowni  wody  stanowi droga 
gminna o nawierzchni asfaltowej. W obszarze planowanych robót nie występuje 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 
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6.  Rozwiązanie techniczne inwestycji.  
   
 Projektowana bet. pompownia wody Ø 2,5 m zostanie posadowiona w wykopie otwartym  
o wymiarach 3,6 x 3,6 m i głębokości 2,8 m. Po posadowieniu zbiornika pompowni 
i zasypaniu wykopu na powierzchni terenu widoczny będzie  stalowy kwadratowy właz  
o wymiarach 0,8 x 0,8 m. z opaską z betonową.  

 Sieci wodociągowe na dł. ok. 45,0 m  zostaną ułożone w umocnionym pionowym wykopie 
otwartym  o szerokości 1,0 m i głębokości 1,5 m..  

 W miejscach połączenia z istn. siecią wodociągową zostaną wykonane punktowe wykopy - 
węzeł W1, W2 i W3. 

 W celu odwodnienia komory pompowni z ewentualnych odcieków (czysta woda) 
projektowane jest ułożenie w wykopie otwartym rurociągu Ø40PE od pompowni do proj. betonowej 
studzienki odwodnieniowej Ø1,0 m. Odcieki z pompowni wypompowywane będą pompką sterowaną 
sondą.  

Pompownia stanowi gotowy prefabrykat betonowy  zawierający: 
      

• prefabrykowane elementy studni betonowej Dn 2500 - podstawa, kręg i płyta o całkowitej 
wysokości H=2250 mm z żompiem  na pompę odwadniającą i przejściami szczelnymi, 
drabina ze stali nierdzewnej  z wysuwaną poręczą, właz 800x800 ze stali nierdzewnej  
z zamkiem i zawiasem typu HUBER,  

• zestaw hydroforowy Q=10,0 l/s , H= 33,0 m P=3*2,2 kW 
•  orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN80, 
•  łączniki amortyzacyjne DN80 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepustnice odcinające między kołnierzowe DN 80 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  oświetlenie, 
•  osuszacz powietrza 0,25 kW/230 V do powierzchni 15 m2/37 m3. 
•  pompa odwadniająca Q=0,75 l/s, H=4,0 m P=0,37 kW  
•  szafa sterownicza z monitoringiem,  

 
Parametry zestawu hydroforowego: 

• Maksymalna wydajność urządzenia na cele bytowe: Qbyt. = 7,2 l/s 
•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele ppoż:    Qppoż. = 10,0 l/s 
•  Wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: Ht = 5,5 bara / 5,0 bara  
•  Zasilanie z istniejącej sieci  z napływem na pompy, 
• Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe, 
•  Całkowita moc zainstalowana: 6,6 kW (3 x 2,2 kW ) 400 V 
•  Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym  współpracującym 

                       z przetwornicą częstotliwości dla każdej pompy. 
•  Liczba pomp: 3 sztuki 
•  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik ciśnienia. 
•  Kolektory przyłączeniowe zestawu ssawny 80 / tłoczny DN80 

 
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.  
 
Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS i będzie współpracowała  
z obecnym systemem telemetrycznym f-my NASUS z Rybnika. 
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Do Wykonawcy robót należy wykonanie prac: 
 
- wykonanie wykopu z podsypką piaskową stabilizowaną cementem  
- posadowienie prefabrykowanego zbiornika pompowni, 
- doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160/90PE, 
- doprowadzenie zasilania do instalacji elektrycznej,  
- doprowadzenie rurociągu odwodnieniowego Ø40PE do studzienki odwodnieniowej 
- zabudowę studzienki odwodnieniowej. 
  
Sieci wodociągowe. 
 
 Projektowana pompownia zostanie podłączona do istniejących sieci wodociągowych  
w węźle W1 i W2. 
Projektowane sieci wodociągowe należy zabudować z rur PE100 SDR17. 
 W węźle W1 do istniejącej sieci Ø160PVC zostanie wpięty rurociąg ssawny i tłoczny Ø160PE 
dł. 45,0 mb oraz pomiędzy nimi na istniejącym rurociągu zostanie zabudowana zasuwa Dn150 z 
obudową i skrzynką uliczną 
 W węźle w W2 projektuje się wykonanie wpięcia przewodu tłocznego Ø160PE do 
istniejących sieci Ø90PVC i Ø150 żel. z zasuwami Dn80 i Dn150 z obudową i skrzynką uliczną. 
 W węźle W3 projektuje się likwidację odejść do istniejącej pompowni, do rurociągu 
zasilającego teren lotniska, zasuwy Dn150 i zabudowę w tym miejscu prostego odcinka rurociąg 
Ø160PVC dł. ok.1,5 m 
 Na odcinku od węzła W1 do pompowni rurociągi ułożone będą częściowo w poboczu drogi 
wojewódzkiej i w  poboczu drogi gminnej (ul. Krótka).  
 Zabudowa węzła W3 projektowana jest w poboczy drogi wojewódzkiej nr 429 
 ul. Ochodzka Komprachcice. 
 
Uwaga: 
Węzeł W1 i W3 zlokalizowany jest w drodze wojewódzkiej i jest objęty oddzielnym projektem 
budowlanym. 
 
Przy wykonywaniu punktów węzłowych należy: 
 
- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową lub pobocze,   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=1,0, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Uzgodnieniem Gminy  Komprachcice. 
 
Po ułożeniu projektowanych sieci wodociągowych wraz z armaturą  przed ich wpięciem do 
istniejących wodociągów należy wykonać próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję.  
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7.   Instalacje elektryczne. 

7.1 Lokalizacja sieciowej pompowni wody i stan istniejący 

Projektowana sieciowa pompownia wody zlokalizowana została w Komprachcicach w ul. Krótkiej 
na działce nr 1638, w miejscu wskazanym na mapie poglądowej. Wlz zasilająca pompownię 
przebiegać będzie przez działkę nr 1635. 
Na podstawie technicznych warunków przyłączenia, zasilanie sieciowej pompowni wody odbywać 
się będzie z istniejącej sieci niskiego napięcia – słup nr 3 przyłączem kablowym. Przyłącze wykona 
TAURON Dystrybucja S.A. 

7.2 Ogólna charakterystyka pompowni wody 
Szczegółowy opis pompowni wody wraz z jej parametrami technicznymi znajduje się w projekcie 
wykonawczym części technologicznej.  
1. Pompownia stanowi gotowy prefabrykat, kompletnie zmontowany, gotowy do posadowienia w 

wykopie  
(np. prod. WILO).  

2. Oświetlenie komory pompowni – lampa świetlówkowa 1x58W z wyłącznikiem zabudowanym 
przy włazie.  

3. Czujnik kontroli zalania komory z wyjściem do urządzenia sterującego. 
4. Czujnik kontroli otwarcia włazu z wyjściem do urządzenia sterujacego. 
5. Urządzenie sterująco-zabezpieczające zabudowane w komorze na ramie zestawu pompowego. 
System monitorowania i wizualizacji należy dostosować do już istniejącego systemu telemetrycznego 
f-my NASUS z Rybnika, obiektów w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.  
Część dyspozytorska nie ulegnie zmianie, należy tylko wpiąć dodatkową pompownię do systemu.  

 
7.3 Układ zasilania pompowni wody 
Pompownia wody zasilana będzie przyłączem wykonanym kablem ziemnym niskiego napięcia  
z istniejącej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez 
TAURON Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (granica eksploatacji) 
stanowić będą: zaciski prądowe na wyjściu przewodów z zabezpieczenia zalicznikowego w zestawie 
złączowo-pomiarowym ZK1e-1P-S w kierunku instalacji odbiorcy. Lokalizacja zestawu ZK1e-1P-S 
na istniejący słup nr 3 od strony drogi publicznej i pokazana została na planie zagospodarowania 
terenu pompowni. 
Zakres robót do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.: 
• zakres niezbędnej rozbudowy sieci rozdzielczej – przyłącze NA2XY-J 4 x 35 mm2 zaprojektuje 

i wykona TAURON Dystrybucja S.A., 
• na istniejącym słupie nr 3 od strony drogi publicznej TAURON Dystrybucja S.A. zamontuje i 

zasili przyłączem j.w. zestaw złączowo-pomiarowy ZK1e-1P-S, 
• w miejscu przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. zainstaluje ochronę odgromową,  
Zakres robót do wykonania przez Podmiot przyłączany: 
• z zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na słupie, z części pomiarowej wyprowadzić 

WLZ kablem ziemnym YKY 4 x 10 mm2 dla zasilania szafki sterowniczej w pompowni wody, 
• wykonać uziemienie bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm jako uziemienie punktu 

rozdziału szyny PEN na PE i N (układ TN-S) w szafce sterowniczej, 
• punkt rozdziału: bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm dł. 5m + uziom pionowy z pręta 

stalowego miedziowanego ∅18mm dł. 6m, 
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7.4 Sposób wykonania linii kablowej – wlz  
Linię kablową (wlz) należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce  
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg 
trasy pokazanej na planie sytuacyjnym razem z wodociągiem. Prace ziemne przy układaniu kabli 
należy prowadzić ręcznie.  
Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w 
rurze ochronnej „Arot” typu KR-75. Na słupie kabel należy zabezpieczyć od uszkodzeń 
mechanicznych rurą ochronną „Arot” typu SV-50 mm lub odpowiednią stalową (2,5 m na słupie + 
0,5 m w ziemi) mocowaną za pomocą uchwytów „Arot” typu ŻF-50 do słupów betonowych.  
Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. 
Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone  
w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do rur 
ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się 
stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki 
mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
Równolegle z kablem nn zasilającym należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm, 
która stanowić będzie uziom. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią 
uziemień. Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary potwierdzone 
protokółem pomiarów zgodnie z normą PN-76/E-05125 i N-SEP-004. 

7.5 Zestaw złączowo-pomiarowy ZK3e-1P-S 
Na istniejącym słupie nr 3 od strony drogi publicznej należy zabudować zestaw złączowo-pomiarowy 
typu ZK3e-1P-S (wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.). Zestaw dostarcza i montuje 
TAURON Dystrybucja S.A. Zestaw wyposażony powinien być zgodnie z wytycznymi TAURON 
Dystrybucja S.A. podanymi w: „Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawów 
złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON 
Dystrybucja S.A. – załącznik do Zarządzenia nr 5/2014”. Dla połączenia układu pomiarowego 
stosować przewody LgY 10 mm2. 
Stopień ochrony przeciwporażeniowej zestawu powinien wynosić minimum IP-44 i II klasę 
ochronności. Zestaw zamykany na typowy zamek stosowany w TAURON Dystrybucja S.A. 
Drzwiczki w części pomiarowej wyposażyć we wziernik do odczytu licznika. 

7.6 Zasilanie awaryjne 
Szafka sterownicza pompowni może być (opcjonalnie) dodatkowo przystosowana do zasilania 
awaryjnego z agregatu prądotwórczego (np. przewoźnego) o maksymalnej mocy Sn = 20kVA, które 
realizowane jest przez przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć 
i odwrotnie. Podłączenie agregatu realizowane będzie poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 
32A/400V–3P+N+PE zainstalowaną na zewnątrz szafki sterowniczej. 
Konstrukcja agregatu powinna być zgodna z wymogami PN-ISO 8528-1:1996. 
Agregat prądotwórczy zapewni inwestor. 
 
7.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-
IEC 60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej 
ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym 
zastosowane są zabezpieczenia zainstalowane w złączu pomiarowym jako zabezpieczenie główne. 
W szafce sterowniczej pompowni zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy główny dla 
wszystkich obwodów oraz wyłącznik przeciwporażeniowy.  
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Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne złącza pomiarowego i szafki sterowniczej. Stopień 
ochrony tych urządzeń powinien wynosić minimum IP-44. Silniki pomp zabezpieczone są 
przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w całej instalacji 
projektowana jest sieć typu TN-S.  

7.8 Ochrona odgromowa i przepięciowa 
W obwodzie zasilania, w miejscu przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. zainstaluje ochronę 
odgromową na istniejącym słupie nr 3, zainstalowane będą odgromniki GXO-0,44/5kA. 
W szafce sterowniczej pompowni zainstalowane będą główne ochronniki przepięciowe kl. B+C. 
Dla ochrony układu sterowania zainstalowane będą ochronniki przepięciowe kl. D z filtrem typu np. 
OP-230. 

7.9 Uziemienia 
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej pompowni. Uziemienie stanowić 
będzie bednarka stalowa ocynkowana typu FeZn 25 x 4 mm ułożona w ziemi. Z uziomem połączyć 
szynę PE szafki sterowniczej. Po wykonaniu uziomu należy przeprowadzić pomiary potwierdzone 
Protokółem pomiarów. Projektowany uziom należy połączyć o ile to możliwe z istniejącą siecią 
uziemień. 
Wymagana rezystancja uziemienia: 
• dla ochrony przepięciowej R ≤ 10 Ω, 
Dodatkowo należy wykonać uziemienie pionowe ∅17,2 mm „Galmar” długości ok. 6 m ze stali 
profilowanej miedziowanej metodą udarową przy szafce sterowniczej pompowni – rozdział 
przewodu PEN na PE i N. 

7.10 Pomiary i próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące niezbędne 
pomiary i próby montażowe wynikające z normy PN-HD 60364-6:2008.  

7.11 Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 
Projektuje się układ pomiarowy bezpośredni, jednostrefowy energii elektrycznej, który należy 
zainstalować w szafce pomiarowej złącza ZK1e-1P w części dostępnej dla TAURON Dystrybucja S.A.  
W tym celu należy zabudować licznik indukcyjny bezpośredni energii elektrycznej czynnej, 
 3-fazowy, kWh, typu C-52d lub licznik elektroniczny (typ stosowany w TAURON Dystrybucja 
S.A.). Grupa taryfowa C11, grupa przyłączeniowa V.  
Układ pomiarowy musi być przystosowany do plombowania. Liczniki dostarcza i montuje TAURON 
Dystrybucja S.A.  

7.12 Zasilanie placu budowy 
Zasilanie placu budowy pompowni wykonane będzie z zasilania docelowego, które należy wykonać 
w pierwszej kolejności. W tym celu należy w pobliżu terenu pompowni ustawić typową rozdzielnicę 
budowlaną w obudowie izolacyjnej i zasilić ją z docelowej linii kablowej lub zastosuje własny 
agregat prądotwórczy przewoźny. Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego dla placu budowy nie 
może przekroczyć 20A. Rozdzielnica budowlana musi być wyposażona w odpowiedni wyłącznik 
przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 30mA. 
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8.  Zagospodarowanie terenu sieciowej pompowni wody . 
 
Wokół włazu do zbiornika pompowni  należy wykonać opaskę betonową o szer. 15 cm.  
Pobocze drogi wysypać tłuczniem o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm.  
Odtworzyć istniejącą nawierzchnie asfaltową :  
 - podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5 mm gr. 13 cm nad płytą  i wokół zbiornika,  
 - podbudowa tłuczniowa o frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm wokół zbiornika,  
 - warstwa wiążąca 4 cm asfaltobetonowa,  
 - warstwa ścieralna 4 cm asfaltobetonowa - na całej szerokości drogi i dł. ok. 5,0 m 
 
9.  Wpływ obiektu  budowlanego na środowisko. 
  
 Rodzajem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa sieciowej pompowni wody  
z infrastrukturą towarzyszącą. 
 Projektowane przedsięwzięcie nie jest zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.  
 W związku z tym nie ma obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 
  
9.1 Dane techniczne obiektu  budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego  
      na środowisko  i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
       pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków. 
 
Etap realizacji: 
 Dla projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje się organizowania zaplecza 
sanitarnego. Przewiduje się ustawienie przenośnej kabiny ustępowej Toi-Toi.  
 
Etap eksploatacji: 
 Z uwagi na bezobsługową pracę sieciowej pompowni wody  nie będzie występować 
zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków. 
 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
 
Etap realizacji. 
Podczas realizacji obiektu budowlanego zagrożenie dla powietrza atmosferycznego stanowią 
zanieczyszczenia pochodzące z: 
 

- eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,  
- terenów składowych,  
- prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego  
    podczas budowy. 

  
 W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy 
zadbać  o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.   W przeciwnym wypadku wystąpi 
wzrost zużycia paliwa oraz  ilości wydzielanych spalin. 
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 Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych 
obciążeniach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien 
spełniać wymagania odnośnie ochrony przed gazami spalinowymi podane w przedmiotowych 
rozporządzeniach i normach. 
 Podczas robót ziemnych oraz w trakcie transportu i przeładunku kruszyw występuje znaczne 
pylenie. Istotnym czynnikiem ograniczającym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan dróg 
dojazdowych. Drogi te powinny mieć równą nawierzchnię, utwardzoną lub zabezpieczoną przed 
pyleniem itp. Z płyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem. 
 Transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo powinno być w miarę możliwości 
przykryte a teren budowy powinien być systematycznie zraszany wodą w celu ograniczenia wtórnego 
pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca się 
wykonywać w wytwórniach. 
 Teren budowy powinien być zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w możliwie jak 
najmniejszym stopniu dezorganizować ruch w najbliższej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na 
terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 
Etap eksploatacji. 
Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie będzie emitował zanieczyszczeń 
gazowych , zapachów, pyłowych i płynnych. 

c ) Rodzaj  i  ilość wytwarzanych  odpadów. 
 
Etap realizacji. 
 W trakcie budowy będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi związanymi 
z budową nowych obiektów, oraz typowe odpady powstające podczas prac budowlanych. 
Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe  
w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 
Należy dążyć również do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowej. 
Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów: 
 - grunty z wykopów (gliny) - ok. 13,0 m3 
 - materiały ceramiczne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne – pozostałe po zakończeniu  
                                                                                             robót, sprzątanie placu budowy. 
Nadmiar gruntu  przewidziano odwieźć na składowisko komunalne gm. Komprachcice.   
Część wydobytego gruntu można również wykorzystać  dla  potrzeb rekultywacji innych terenów 
zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypów. 
 
Etap eksploatacji. 
 W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą pompowni wody. 
Wyjątkiem powstania odpadów może być potrzeba wykonania  remontu lub sytuacje związane z 
usunięciem powstałej awarii.  Należy wtedy postępować  zgodnie z wytycznymi jak dla etapu 
realizacji budowy. 
 
d)  Emisja  hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 
 
Etap realizacji. 
W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu 
 i drgań (młoty pneumatyczne, walce wibracyjne, środki transportu, koparki). 
Użytkowanie tego sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej. Należy zadbać o dobry stan 
techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.). 
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Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez: 

- obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, 
- zastosowanie elementów amortyzujących, itp. Elastycznych podkładek, 
- zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 

Etap eksploatacji. 
Na etapie eksploatacji  pompowni wody nie będzie występowała emisja hałasu, wibracji, 
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, 
 
Etap realizacji. 
Obszar objęty projektowaną budową pompowni pokrywa trawa. 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. 
Planowana budowa pompowni sieciowej z przyłączami  jest inwestycją celu publicznego i nie jest 
zakwalifikowana  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
Obiekt budowlany realizowany będzie na łąkach w związku z tym nie przewiduje się specjalnego 
postępowania z wodami opadowymi lub roztopowymi na etapie realizacji inwestycji. 
 
Etap eksploatacji. 
 Obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie będzie miał ujemnego wpływu na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne pompowni wody  nie mają 
wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  
 

10.  Uwagi ko ńcowe. 
 
 Obszar oddziaływania obiektów objęty jest granicą działek na których zlokalizowano 
projektowaną sieciową pompownię wody wraz z infrastruktur ą towarzyszącą. Określenie 
obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  
 
 Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania zawarte w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Gminy Komprachcice 
Nr VIII/37/07 z dnia 18 lipca 2007   (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 71 z dnia 
28 września 2007 r poz.2128) 

  

W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm, instrukcji itp.: 
 
- 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 
-  „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, 
 -   PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
 -   PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”, 
 -   PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”, 
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 -    PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
 -     PN-IEC 60364-5-523 –„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, 
 -   Rozporządzenie Min. Przem. z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych,  
      jakim  powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 
• „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późniejszymi zmianami) 
• „Prawo Energetyczne” – Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) 
•  „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997, 
• Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
• Norma PN-HD 60364-4-41:2009 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
• Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów, 
• Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”, 
• Norma PN-EN 12464-2-2008 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz”, 
• Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. (Dz. Ust. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z późn. zm.), 
• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000, 
• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904), 
 
 

11.  Realizacja inwestycji.  
 
  Projektowana inwestycja  planowana jest  do realizacji w  2017 roku. 
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II.1  Strona tytułowa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
„ NEUSTEIN”  s.c. Krystyna i Andrzej Neustein  

Biuro Projektów Wodoci ągów i Kanalizacji  
45-417 Opole ul. Pomara ńczowa 22  

tel. 775441298   kom. 509255415   e-mail neustein@o p.onet.pl  
 
 
   
 
Temat opracowania :  
 
 
 
Nazwa obiektu 
 budowlanego : 
 
              

 Adres obiektu  
budowlanego : 
 
 
 
Nazwa i adres  
inwestora : 
 
 

 
  
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 

 
Sieciowa pompownia wody   

  
 
 

ul. Krótka Komprachcice gm. Komprachcice .  
                 

 
 
 
Związek Gmin "PROKADO"  
46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
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II.2  Część opisowa 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 

 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieciowej pompowni wody wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą - siecią wodociągową i przyłączem energetycznym. 
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
- pompownia wody o parametrach: 
   Q=10,0 l/s , H=33,0 m sł.w. z trzema pompami o mocy 2,2 kW każda  
  zabudowanymi w podziemnym zbiorniku bet.  Ø 2,5 m i H = 2,25 m. 
- studzienka odwodnieniowa Ø1000 bet z włazem D400 
- sieci wodociągowe: 
 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 45,0 m 
 - rurociąg tłoczny Ø160 dł. 45,0 + 2,0 m = 47,0 m 
 - rurociąg odwodnieniowy Ø40PE dł. 2,5 m 
- węzły - wpięcia do istniejących sieci - W1, W2 i W3 z armaturą i kształtkami 
- przyłącz energetyczny: 
  - WLZ - YKY 4x10 mm2 dł. 8,0 m 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 
- sieć wodociągowa  φ 80 ÷ 150 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- kanalizacja sanitarna 
- sieć gazowa 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a) prowadzenie prac w rejonie dróg publicznych  
b) prace poniżej poziomu gruntu ( wykopy i montaż rurociągów, zbiornika pompowni) 
c) wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu  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: 
Realizacja robót budowlano-montażowych będzie się odbywać w terenie zabudowanym w poprzek i 
wzdłuż drogi gminnej . 
 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,4 m – 1,6 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, 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 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. 
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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 nie umocnionych, 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. 

Roboty montażowe pompowni: 
Przed podniesieniem prefabrykatu pompowni należy przewidzieć: 

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania 
b) Stabilizacji elementu 
c) Uwolnienia elementu z haków zawiesia 
d) Podnoszenia elementu 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. 

 W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
a) Stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
b) Podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego 

nominalnego udźwigu 
c) Dokonać oględzin zewnętrznych elementu 
i) Stosować liny kierunkowe 
j) Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 
    wysokość 0,5m 

W żadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosić i przemieszczać osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić 
po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 
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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.  

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń: 
Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji 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. 

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

- sygnały ręczne przy montażu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)  
- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator - pracownik 
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                               III. Zał ączniki: 
 
 
1.  Protokół z Narady Koordynacyjnej, 
 
2. Warunki techniczne ZGKiM Komprachcice 
 
3. Uzgodnienie z UG Komprachcice. 
 
4. Warunki przyłączeniowe TAURON 
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        IV.  Część  rysunkowa: 
 
 
                                       1.  Plan orientacyjny skala 1:10 000 
 
                                       2.  Plan sytuacyjny skala 1:500  
 
                                       3.  Pompownia wody rzut i przekrój  skala 1:25 
 
                                       4.   Schemat zasadniczy zasilania  
 
 







 

 
  

Poz. Nazwa Ilość 

1 Podstawa studni Dn 2500/1000  prefabrykat bet.  
z przejściami dla rur 90PE i żompiem na pompę odwadniającą 

1 szt 

2 Kręg studzienny Dn 2500/1000 prefabrykat bet. z uszczelką 
i przejściami dla rury 90PE i 40PE.  

1 kpl 

3 Płyta nadstudzienna Dn2500/2800 prefabrykat bet.  
z otworem 800*800 

1 szt 

4 Właz SD7 800x800 D400 z zamkiem  i zawiasem. 
stal nierdzewna typu HUBER 

1 szt 

5 Kratka antypoślizgowa na podłodze z tworzywa  1 szt 

6 Przejście kabli i wentylacja komory rura z PEHD Ø90   
  

1 szt 

7 Drabinka ze stali nierdz.  szerokość szczebli  B = 400 mm, 
 wykonanie antypoślizgowe, długość L=2,3 m 

1 szt 

8 Wysuwana poręcz drabinki ze stali nierdzewnej  H = 1000 mm 
Wsuwana do wnętrza pompowni przed zamknięciem włazu 

1 szt 

9  Przepustnica odcinająca międzykołnierzowa DN 80,  
  zamykana ręcznie  

3 kpl 

10 Łącznik amortyzacyjny   DN 80 3 szt 
11 Zestaw pompowy Q=10,0 l/s, H=33 m, P = 3*2,2 kW ,  

z szafką sterowniczą typu WILO. 
1 kpl. 

12 Pompa odwadniająca  Q = 0,75 l/s , H=4 m, P=0,37 kW 
Króciec tłoczny 1 ¼”, ze zaworem odcinającym i pomiarem poziomu. 

1 szt 

13 Osuszacz powietrza 0,25 kW/230V do powierzchni 15 m2/37 m3 1 szt. 




