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I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. Projekt zagospodarowania terenu 

 
1.1  Dane ogólne 

 
−  Inwestor :                      Gmina Miejska Oława 

                          Pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława 

−  Jednostka projektowa :  Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o.  ul. Rejtana 17,    

   02-516 Warszawa 

                       Biuro Kraków, 31-320 ul. Słowicza 3 

− Wykonawca:                 Zostanie wyłoniony w drodze przetargu 

 

1.2  Przedmiot i zakres opracowania 

 
   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok – 

Zachód (Podzadanie 1) w Oławie.  

 

1.3 Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora – Umowa nr 75/2007 z dnia 06.09.2007r. 

pomiędzy Gminą Miejską Oława a Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o. 

− Wypisy i wyrysy  z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia:  

GKM-7624/6/2008r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Nowy Otok 

(zachód) w Oławie 

Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Terenu:  

− UCHWAŁA NR VII/24/01 Rady Miejskiej w Oławie                                                                           

z  dnia 28 czerwca 2001r 
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1.4    Istniej ący stan zagospodarowania terenu z przewidywanymi w 

nim zmianami 

 
1.4.1 Istniej ące zagospodarowanie terenu 

 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej i sieci wodociągowej (Podzadanie nr 1).  

W ulicach Szmaragdowej, Brylantowej i Ametystowej trasa rurociągów 

jest uzbrojona w sieci: gazową, teletechniczną, energetyczną  

wodociągową. 

 
Na rozpatrywanym obszarze przewaŜają tereny wykorzystywane obecnie 

rolniczo bądź stanowiące nieuŜytki. Występująca rozproszona zabudowa 

jest zabudową jednorodzinną wolnostojącą. Dojazd do posesji odbywa 

się drogami gruntowymi. 

  

Na terenie podzadania 1 nie występuje kanalizacja sanitarna. 

Rozpatrywany obszar jest nachylony w kierunku północno – wschodnim. 

Rzędne terenu wynoszą od 135,3-129,3. 

 

 

1.4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

   Projektowana kanalizacja sanitarna podciśnieniowa 

odbiera ścieki z północnej oraz zachodniej części rejonu osiedla Nowy 

Otok Zachód. Ścieki  z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych 

budynków odprowadzane są grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 

wyposaŜonych w zawory opróŜniające. Następnie ścieki ze studzienek 

zostają zassane do rurociągów podciśnieniowych, które włączone będą 

do projektowanych rurociągów podciśnieniowych na zadaniu 1 i dalej 

transportowane do podziemnego zbiornika podciśnieniowego 

zlokalizowanego na terenie pompowni próŜniowo – tłocznej i stąd 

przepompowane do pompowni na ul. Kutrowskiego. Cała ilość 
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odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Oławie. 

Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji podciśnieniowej wyniesie 

680 osób.  

Na terenie podzadania 1 przewidziano równieŜ budowę sieci 

wodociągowej. Zasilenie projektowanej sieci następuje w oparciu o 

wpięcie do istniejącej i projektowanej sieci  wodociągowej w ulicach: 

Szmaragdowej i Ametystowej. Połączenie projektowanej sieci z 

istniejącą siecią wodociągową w siec pierścieniową ma zapewnić 

dostawę wody do nowych odbiorców oraz zwiększyć pewność dostaw 

wody do istniejącej odbiorców. Przewidywana liczba nowych 

uŜytkowników sieci wodociągowej wynosi ok. 660 osób.  

 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenach 

podzadania 1  nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania 

terenu. 

Po wykonaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej sanitarnej w pasie 

dróg nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona do stanu istniejącego.  

Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczność wycinki drzew. 

W związku z budową wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej  nie 

zachodzi konieczność trwałego zajęcia terenu. 

 

1.5  Stosunki własno ściowe 

 
  Trasa projektowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej dla podzadania 1 przebiega w działkach drogowych 

naleŜących do Gminy Miejskiej Oława, w działkach naleŜących do osób 

prywatnych oraz na działkach naleŜących do Skarbu Państwa.  

 

1.6 Informacja o ochronie zabytków 

 
   Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

MPZP - Nowy Otok Zachód na terenie planowanej inwestycji 

zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 11/116/83-30 AZP. 
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1.7 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzen ia budowlanego 

 
Teren przedmiotowej inwestycji nie leŜy w rejonie objętym eksploatacją 

górniczą. 

 

1.8  Istniej ące i przewidywane zagro Ŝenia 

 

  Projektowane sieci nie wpłyną na zagroŜenie środowiska. 

Eksploatacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nie będzie 

stanowić zagroŜenia dla pracowników wykonujących czynności 

eksploatacyjne pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP oraz 

wytycznych producentów urządzeń montowanych na sieci.  Zastosowane 

materiały i technologie gwarantują szczelność projektowanej sieci. 

SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem (sieć gazowa, wodociągowa, 

energetyczna, telekomunikacyjna), będą wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zachowaniem odpowiednich odległości. W 

przypadku zbliŜenia do istniejących sieci wykonawca obowiązany jest 

prowadzić roboty ręcznie tj. bez uŜycia cięŜkiego sprzętu, tak aby nie 

uszkodzić istniejącego uzbrojenia.  

Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac naleŜy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace w zasięgu stref korzeniowych 

naleŜy wykonywać ręcznie. Pod drzewami nie mogą być składowane 

materiały mogące zmienić chemizm gleby (np. sole, impregnaty, oleje, 

paliwa, itp.), a materiały masowe (np. ziemia z wykopów, piasek, itp.) 

mogą być składowane nie dłuŜej niŜ 30 dni. 

Celem zapobiegania nadmiernemu osuszaniu przyległych gruntów 

długość wykopów nie powinna być dłuŜsza niŜ 100m. 

NaleŜy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne celem 

ograniczenia emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.  
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego 

 
Sieć wodoci ągowa 

Projektowana sieć wodociągowa (podzadanie 1) ma na celu zaopatrzenie 

w wodę mieszkańców w planowanych budynkach w  rejonie ulic: 

Koralowej, Opatowej, Ametystowej, Alabastrowej, Nefrytowej, Jaspisowej, 

Agatowej oraz północnej części ulicy Rubinowej. Zasilanie projektowanego 

wodociągu nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej Ŝeliwnej ∅200 

zlokalizowanej w ul. Nowy Otok, poprzez projektowany wodociąg we 

wcześniejszym etapie (zadanie 1). Całościowy układ sieci zagwarantuje 

niezawodność dostaw wody w systemie za pomocą zaprojektowanego 

układu pierścieniowego sieci. Przewidywana łączna ilość mieszkańców 

korzystających z nowoprojektowanej  sieci  wodociągowej na obszarze 

podzadania 1 wyniesie około 660 osób. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej podci śnieniowej 

Projektowana kanalizacja z podzadania 1 będzie odbierać ścieki sanitarne 

z planowanych budynków mieszkalnych w rejonie ulic Koralowej, 

Opatowej, Ametystowej, Alabastrowej, Nefrytowej, Jaspisowej, Agatowej 

oraz północnej części ulicy Rubinowej. Ścieki z budynków będą 

odprowadzane poprzez odgałęzienia kanałami i studzienkami 

grawitacyjnymi do studzienek zbiorczo-zaworowych, a następnie siecią 

podciśnieniową transportowane do stacji próŜniowo tłocznej, skąd 

kolektorem tłocznym, wzdłuŜ ulic Nowy Otok, Wiejskiej, Lipowej do 

istniejącej studzienki na kolektorze sieci sanitarnej. Kolektor 

podciśnieniowy wzdłuŜ ul. Szmaragdowej, stacja próŜniowo-tłoczna oraz  

kolektor ciśnieniowy w ul. Nowy Otok i Wiejskiej zostały zaprojektowane i 

naleŜą do zadania 1. Odbierane ścieki zostaną odprowadzone do miejskiej 

oczyszczalni ścieków w Oławie. Ilość osób przyłączonych do 

nowoprojektowanej sieci w podzadaniu 1 szacuje się na 680 osób. 
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2. Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlan ego 

 
Sieć wodoci ągowa 

Projektowana sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 na ciśnienie 

PN10: 

- Dz 160mm PE100 HDPE SDR 17 PN10           L =  1038 m 

- Dz 110mm PE100 HDPE SDR 17 PN10           L =  3700 m 

                                                      Łącznie           L =  4738 m 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej  

- kolektory podciśnieniowe PEHD ∅110 mm  L = 2148 m 

- kolektory podciśnieniowe PEHD ∅160 mm  L = 1260 m 

- kolektory podciśnieniowe PEHD ∅225 mm        L =  236 m 

- odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji ∅160 mm L = 1812 m  

 

3. Warunki geologiczno-in Ŝynierskie 

 
3.1 Ogólna charakterystyka terenu pod projektowane sieci 

 
Teren pod rozpatrywane sieci połoŜony jest na obrzeŜach miasta Oławy. 

Znajduje się na terenie nowych osiedli mieszkaniowych – w większości 

jednorodzinnych, bądź terenów przewidzianych do zabudowy. W 

większości tereny wykonywanych prac są wykorzystywane rolniczo, bądź 

stanowią nieuŜytki. Dojazdy do działek odbywają się drogami 

utwardzonymi, czasami asfaltowymi. 

Pod względem geograficznym teren wykonanych prac znajduje się na 

obszarze Pradoliny Wrocławskiej. Powierzchnia terenu opada generalnie w 

kierunku wschodnim gdzie przepływa rzeka Oława, która jest 

lewobrzeŜnym dopływem Odry. Ogólnie teren badań jest stosunkowo 

płaski. Jest to teren uzbrojony podziemnie, naziemnie (wodociąg, 

gazociąg, sieć telekomunikacyjna, energetyczna). 
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3.2 Warunki gruntowo-wodne 

 
Warunki gruntowe 

Wykonanymi otworami rozpoznano podłoŜe od głębokości 3,0 do 6,0 m 

ppt. Wierzchnią ich warstwę o miąŜszości rzędu około 0,2 - 1,4 m stanowi 

gleba oraz grunty nasypowe (rejon dróg, ulic) składające się ze Ŝwiru, 

gliny, gruzu itp. PoniŜej zalegają utwory gliniaste wykształcone jako gliny, 

gliny pylaste, gliny piaszczyste, lokalnie piaski gliniaste, które głębiej 

przechodzą w gliny pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe oraz iły pylaste. W 

większości wykonanych wierceń pod utworami gliniastymi występują 

utwory piaszczysto-Ŝwirowe wykształcone jako piaski średnie, piaski 

drobne, piaski pylaste, piaski grube oraz pospółki. Lokalnie nawiercono 

utwory organiczne wykształcone jako namuły gliniaste i piaszczyste.  

Zgodnie z PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne. 

Parametry ich przedstawiono poniŜej: 

• Warstwa I – gleba, grunty nasypowe. Osiągają miąŜszość od ~ 0,2 do ~ 

1,4 m. Grunty nasypowe składają się ze Ŝwiru, gliny, kawałek cegieł itp. 

Występują w rejonie dróg, ulic, placów. Powstały w sposób 

niekontrolowany, bądź budują korpusy nasypów drogowych. 

• Warstwa II – namuły gliniaste, namuły piaszczyste, torfy. Zostały 

stwierdzone sporadycznie w jednym wykonanym otworze O-93. Mają 

barwy szare, ciemnoszare, czarne. Są wilgotne i mokre. Zostały 

stwierdzone w stanie miękkoplastycznym, plastycznym. Zawartość części 

organicznych waha się od 15-35%. Ze względu na duŜą zawartość części 

organicznych grunty te naleŜy uznać na nienośne i nie podano dla nich 

parametrów geotechnicznych.  

• Warstwa III – gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Utwory 

te zostały stwierdzono najczęściej pod warstwą gleby bądź nasypów. Mają 

barwy brązowe, ciemnobrązowe, popielate. Są wilgotne i zostały 

nawiercone w większości wykonanych wierceń. Stanowią generalnie 

warstwę ciągłą. Ze względu na stan gruntów warstwa ta została 

rozdzielona na:  
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• Warstwa IIIa w stanie twardoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,20 

- gęstość objętościową ς = 2,10 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 16o 

- kohezja cu = 18 kPa 

• Warstwa IIIb w stanie plastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,40 

- gęstość objętościowa ς = 2,02 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 11o 

- kohezja cu = 10 kPa 

• Warstwa IIIc w stanie miękkoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,65 

- gęstość objętościowa ς = 1,95 g/cm 3 

- kąt tarcie wewnętrznego фu = 6o 

- kohezja cu = 7 kPa 

• Warstwa IV – gliny pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, iły pylaste. Mają one 

barwy popielate i ciemnoszare. Nie stanowią warstwy ciągłej. Są wilgotne i 

ze względu na stan gruntów warstwa ta została rozdzielona na:  

• Warstwa IVa w stanie twardoplastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,15 

- gęstość objętościową ς = 2,00 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 17o 

- kohezja cu = 20 kPa 

• Warstwa IVb w stanie plastycznym 

- stopień plastyczności IL = 0,35 

- gęstość objętościowa ς = 1,85 g/cm 3 

- kąt tarcia wewnętrznego фu = 12o 

- kohezja cu = 11 kPa 

• Warstwa Vb – piaski średnie, drobne, pylaste i grube średnio 

zagęszczone, Występują w większości wykonanych wierceń. Są wilgotne 

oraz zawodnione. Mają barwy brązowe, jasnobrązowe, jasnoszare, szare 

Ŝółte. Charakteryzują się następującymi parametrami: 
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- stopniem zagęszczenia ID = 0,40 

- gęstością objętościową ς = 1,85 g/cm 3 

- kątem tarcie wewnętrznego фu = 32o 

• Warstwa Va – pospółki o stanie średnio zagęszczonym. Występują  

w większości jako wkładki utworów piaszczystych. Mają barwy jasnoszare, 

szare, Ŝółte, brązowe. Pospółki występujące blisko powierzchni terenu są 

w większości zaglinione. Charakteryzują się następującymi parametrami:  

- stopniem zagęszczenia ID = 0,50 

- gęstością objętościową ς = 1,95 g/cm 3 

- kątem tarcie wewnętrznego фu = 38o 

 

Do dalszych obliczeń zgodnie z normą PN-81, B-03020 naleŜy stosować 

współczynnik materiałowy γm równy 0.9 lub 1.1 przyjmując wartość 

obliczeniową bardziej niekorzystną. 

Parametry gruntów oznaczono metodą B, C wg PN-81/B-03020 przyjmując 

jako wiodące stopień plastyczności (IL) dla gruntów spoistych, 

zagęszczenia (ID) dla niespoistych piaszczysto-Ŝwirowych, zawartość 

części organicznych dla namułów. 

 

Warunki wodne 

W obrębie rozpoznanych gruntów określono występowanie zwierciadła 

wody. Głębokość jego występowania przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

 

Numer otworu 
Głębokość zwierciadła 

wody 
m p.p.t. 

Głębokość sączenia 
wody 

m p.p.t. 

O-2 - - 

O-13 1,7 - 

O-14 1,9 - 

O-15 1,4 - 

O-16 1,1 - 

O-17 1,0 - 
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O-18 1,0 - 

O-19 1,0 - 

O-20 - - 

O-21 1,3 - 

O-22 1,3 - 

O-23 1,0 - 

 

Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, 

roztopowych. W związku z powyŜszym okresowo (susza, opady) naleŜy się 

liczyć z wahaniem zwierciadła wody, a wysięki w okresie suszy mogą 

zanikać, natomiast w okresie opadów mogą być bardziej intensywne i 

wydajne.  

Wiercenia wykonywane były w okresie suchym, dlatego naleŜy się liczyć z 

moŜliwym płytszym zaleganiem zwierciadła wody. Wg informacji od 

społeczności lokalnej wahania zwierciadła wody dochodzą do około 1,0 m. 

Wg Z. Pazdro „Hydrogeologia ogólna” współczynnik filtracji dla warstwy 

wodonośnej piaszczysto –Ŝwirowej wynosi k = 10-4 m/s. 

Wnioski 

Prace ziemne (wykopy) zaleca się wykonać w okresie moŜliwie suchym, 

bezdeszczowym. 

W obrębie zawodnionych utworów piaszczystych wykopy naleŜy 

wykonywać w obudowie. 

W miejscach płytkiego występowania zwierciadła wody naleŜy się liczyć z 

potrzebą odwodnienia wykopu.  

W przypadku występowania w poziomie ułoŜenia kanału studni lub 

przepompowni ścieków gruntów organicznych (namułów, torfów), utworów 

miękkoplastycznych i plastycznych naleŜy dokonać częściowej ich 

wymiany na podsypkę piaskowo-Ŝwirową. 

Na odcinkach przebiegu kanału w drogach do zasypu na górną warstwę 

uŜyć kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym, które będzie 

gwarantować uzyskanie wymaganego zagęszczenia i nośności dla 

nawierzchni dróg.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych naleŜy 

zinwentaryzować stan urządzeń i instalacji podziemnych.  

Rozpoznane podłoŜe pod względem urabialności zaliczono do 

następujących kategorii:  

III kategoria – gleba, nasypy (5%) 

IV kategoria – gliny, iły, piaski, pospółki (95%) 

Na terenie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania aktywnych 

powierzchniowych ruchów mas ziemnych. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24.09.1998 r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych”, oraz Polską Normą PN-

B-02479 „Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne” na 

omawianym terenie występują „proste warunki gruntowe” i  przyjmuje się  „I 

kategorię geotechnicznej”. 

 

4. Rozwi ązania projektowe 
 

4.1 Opis ogólny 

 
Sieć wodoci ągowa 

Na rozpatrywanym terenie nie istnieje sieć wodociągowa. Jedynie dwa 

budynki mieszkalne przy ul. Szmaragdowej i trzy przy ul. Rubinowej są 

podłączone do sieci wodociągowej ∅90 mm.  

Projektuje się budowę nowych rurociągów wzdłuŜ ulic:  

• ul. Koralowa – PEHD  ∅110 mm, 

• ul. Opatowa – PEHD ∅110 mm, 

• ul. Szmaragdowa – PEHD ∅110 mm, 

• ul. Rubinowa – PEHD ∅160 mm, 

• ul. Brylantowa – PEHD ∅160 mm, 

• ul. Agatowa – PEHD ∅110 mm, 

• ul. Ametystowa - PEHD ∅110 mm, 

• ul. Alabastrowa - PEHD ∅110 mm, 
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• ul. Nefrytowa - PEHD ∅110 mm, 

• ul. Jaspisowa - PEHD ∅110 mm. 

Projektowana sieć wodociągowa będzie spięta z istniejącą w układzie 

pierścieniowym, połączenie sieci planuje się w ciągu ulicy Szmaragdowej.  

Zgodnie z informacją uzyskana od ZWiK w Oławie maksymalne ciśnienie w 

sieci miejskiej w tym rejonie wynosi około 0,36 MPa.  

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej z podzadania 1 stanowi nowo 

projektowaną sieć na osiedlu Nowy Otok - zachód. Ścieki będą odbierane 

podciśnieniowo z rejonu ulic: 

• ul. Koralowa - KP-8.1 ∅110 mm,  

• ul. Opatowa – KP-11 ∅110 mm, 

• ul. Szmaragdowa – KP-4, KP-4.1, ∅110÷160 mm, 

• ul. Rubinowa – KP-10, ∅110÷225 mm, 

• ul. Brylantowa –KP-9, KP-12, KP-15, ∅110÷160 mm, 

• ul. Agatowa – KP-12, ∅160 mm, 

• ul. Ametystowa – KP-9, ∅110 mm, 

• ul. Alabastrowa – KP-13, ∅110÷160 mm 

• ul. Nefrytowa – KP-16, ∅160 mm, 

• ul. Jaspisowa – KP-13.1, ∅110 mm. 

Ścieki zbierane będą i odprowadzane w kierunku ul. Szmaragdowej, skąd 

kolektorem podciśnieniowym projektowanym w ramach zadania 1 

transportowane będą do stacji próŜniowo tłocznej, a dalej kolektorem 

tłocznym do projektowanej studzienki rozpręŜnej przy punkcie odbioru 

ścieków – przepompownie przy ul. Kutrowskiego.   

 

4.1.1 Trasa projektowanych sieci 

 
Sieć wodoci ągowa 

Trasa projektowanych sieci wodociągowych przebiega w drogach istniejących 

gruntowych lub drogach planowanych wg MPZP. 
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 Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie technicznym. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Trasy projektowanych sieci kanalizacji z podzadania 1 zlokalizowane są w 

istniejących drogach gruntowych i planowanych drogach wg MPZP. Istniejąca 

nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie technicznym. 

 

4.1.2 Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie mas ziemnych 

 
Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu terenu. Ziemia z wykopów 

zostanie odłoŜona na odkład, a następnie wykorzystana przy zasypie 

wykopów. 

Warstwa humusu zostanie zdjęta i składowana oddzielnie.  

Po zakończeniu prac, wykopy naleŜy zasypać z odpowiednim 

zagęszczeniem. Tereny zielone przywrócić do stanu zastanego poprzez 

humusowanie i obsiew mieszanka traw, uszkodzone nawierzchnie gruntowe 

naleŜy odbudować. 

 

4.1.3 Sposób odwodnienia 

 
Sieć wodoci ągowa 

Prace w zakresie budowy sieci wodociągowej naleŜy prowadzić w okresie 

suchym, jednak moŜliwe jest, Ŝe prace  prowadzone będą poniŜej poziomu 

wód gruntowych. W takim przypadku przewiduje się odwodnienia wykopów w 

trakcie realizacji budowy. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed napływem wód 

opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Prace w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy prowadzić w 

okresie suchym. MoŜliwe jest jednak Ŝe prace prowadzone będą poniŜej 

poziomu wód gruntowych. W takim przypadku przewiduje się odwodnienia 

wykopów w trakcie realizacji budowy. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przed 

napływem wód opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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4.1.4 Zieleń wysoka 

 
Trasa projektowanych sieci przebiega w drogach lub terenach 

przeznaczonych pod drogi zgodnie z MPZP. Planowany przebieg inwestycji 

oraz prace prowadzone przy jej wykonywaniu nie wchodzą w kolizję z 

istniejącą zielenią wysoką. Nie zajdzie konieczność wycinki drzew ani 

krzewów. Przy zbliŜeniach do istniejących drzew przewiduje się ręczne 

prowadzenie prac co zminimalizuje ryzyko uszkodzeń. Napotkane korzenie 

wyŜszego rzędu naleŜy bezwzględnie pozostawić w stanie nienaruszonym.  

 

4.1.5 Inne dane 

 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

Nad całością prac prowadzony będzie nadzór archeologiczny. 

 

5. Sieć wodoci ągowa 
 

Projektowany wodociąg posiada kilka punktów włączenia do istniejącej sieci 

wodociągowej. 

• Węzły Wz38, Wz39 - wpięcie do istniejącej sieci w ulicy Ametystowej 

(skrzyŜowanie z ul. Brylantową) ∅90mm PEHD,  

• Węzeł Wz49 -  wpięcie do sieci w ulicy Szmaragdowej,  ∅90mm PEHD, 

• Węzeł Wz29 – wpięcie do sieci w ul. Szmaragdowej, ∅140mm PEHD. 

Ponadto projektowana sieć wodociągowa z podzadania 1 zostanie spięta w 

ciągu ulicy Szmaragdowej  z siecią wodociągową projektowaną w ramach 

zadania 1.   

Trasa projektowanego wodociągu biegnie działkami gminnymi, prywatnymi 

oraz naleŜącymi do Skarbu Państwa. 

Zgodnie z informacją ZWiK Oława oraz przeprowadzonymi obliczeniami 

hydraulicznymi sieci – ciśnienie w sieci będzie wystarczające dla potrzeb 

przyszłej zabudowy terenu. 
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5.1 Średnica przewodu i zastosowany materiał 

 
Do budowy rurociągu naleŜy zastosować rury PEHD , PE 100 SDR 17 na 

ciśnienie PN10 o średnicach odpowiednio:  

• Dz 110 mm 

• Dz 160 mm 

 

5.2 Głęboko ść uło Ŝenia przewodu 

 
Jako minimalną głębokość ułoŜenia wodociągu przyjęto wg PN-81/B-

10725, jak dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz = 0,80m: 

Hmin = hz + 0,4 m  + dnom. 

Przyjęto dla dz 160 mm PE hmin = 1,65m  

Dopuszcza się korektę zagłębienia przy włączeniach do istniejącej sieci 

wodociągowej. 

 

5.3 Uzbrojenie wodoci ągu 

 
5.3.1 Zasuwy 

 
Zasuwy zlokalizowano w węzłach lub na odcinkach prostych w 

odległościach nie większych niŜ 200m. Lokalizację zasuw dostosowano do 

ogólnego planu sieci. Do budowy wodociągu naleŜy zastosować zasuwy 

Ŝeliwne (Ŝeliwo sferoidalne), kołnierzowe, równoprzelotowe z miękkim 

uszczelnieniem klina. Konstrukcja zasuwy winna umoŜliwić wymianę 

uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy.  

 

5.3.2 Hydranty 

 
W celu zabezpieczenia przeciwpoŜarowego zaprojektowano trzydzieści  

hydrantów nadziemnych Dn 80mm. Hydranty zlokalizowano na 

końcówkach sieci oraz na odcinkach prostych w odległości nie 

przekraczającej 150m. Hydranty naleŜy montować bezpośrednio na sieci  

lub na odgałęzieniach z zasuwą odcinającą i skrzynką do zasuw. Skrzynki 
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do zasuw, szczególnie w miejscach zielonych naleŜy obrukować w 

promieniu 0,5m.  

Projekt uzyskał pozytywną opinię rzeczoznawcy w zakresie zgodności z 

przepisami ppoŜ. 

 

5.3.3 Odpowietrzenia 

 
Do odpowietrzenia wykorzystane zostaną hydranty ppoŜ.  

 

5.3.4 Bloki oporowe i podporowe 

 
W węzłach przy połączeniach z istniejącymi sieciami oraz pod 

projektowaną armaturą Ŝeliwną (zasuwy, hydranty) zaprojektowano bloki 

podporowe. Bloki naleŜy wykonać z betonu B-20, pomiędzy blok betonowy 

a przewód naleŜy włoŜyć 2 warstwy papy bitumicznej na sucho lub 2 

warstwy folii budowlanej. Na załamaniach trasy naleŜy zastosować bloki 

oporowe. Bloki mogą być prefabrykowane lub wylewane na miejscu. 

NaleŜy zwrócić uwagę aby blok miał stabilne podparcie w gruncie 

rodzimym ( grunt nienaruszony). 

Bloki oporowe i podporowe naleŜy wykonać zgodnie z BN-81/9192-05 lub 

zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Uzbrojenie oznaczyć w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych 

wg.PN-B-09700. 

 
6. Sieć kanalizacji sanitarnej 

 
Projektowana kanalizacja sanitarna z osiedla Nowy Otok Zachód – 

podzadanie 1 włączona będzie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 

ramach zadania 1. Wpięcie do projektowanej sieci z zadania 1 nastąpi w 

ciągu ulicy Szmaragdowej.   

Cała ilość odbieranych ścieków trafi do miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Oławie. 
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6.1 Średnica przewodu i zastosowany materiał 

 
Do budowy rurociągów podciśnieniowych naleŜy zastosować rury PEHD 

SRD17 o średnicach odpowiednio: 

• Dz 110 mm 

• Dz 160 mm 

• Dz 225 mm 

 

6.2 Głęboko ść uło Ŝenia przewodu 

 
Jako minimalną głębokość ułoŜenia przyjęto wg PN-81/B-10725 jak dla 

strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz = 0,80m. 

Dla kanałów: Hmax = 2,00 m p.p.t. , Hmin = 0,80 m p.p.t. 

Dopuszcza się korektę zagłębienia w zaleŜności od przyjętych rozwiązań 

technicznych-materiałowych. 

 

6.3 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej 

 
6.3.1 Studnie kanalizacyjne 

 
Dla kanalizacji grawitacyjnej projektuje się studnie wykonane z kręgów 

betonowych ∅wew=1200 mm lub tworzyw sztucznych PP ∅425 mm. NaleŜy 

stosować włazy wzmocnione z włazem Ŝel. Typu cięŜkiego D40  i 

pierścieniem odciąŜającym. 

Dla kanalizacji podciśnieniowej projektuje się studzienki zbiorczo 

zaworowe prostokątne o wymiarach 1200x1200 mm wykonane z monolitu 

Ŝelbetowego, z włazem Ŝeliwnym ∅600 mm. 

 

Warunki wykonania studni grawitacyjnych 

Studnie betonowe naleŜy wykonać zgodnie z KB4 oraz normą PN-92/B-

10729. 

Przykrycie studni wykonać płytami Ŝelbetowymi φ 600 mm kl. D, o nośności 

40 t wg PN–87/H-74051/02. Pokrywy włazów dostosować ściśle do 
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rzędnych istniejącej nawierzchni lub projektowanej nawierzchni na drogach 

gruntowych. 

Kinety studni betonowych naleŜy dostarczyć na budowę jako elementy 

monolityczne. Do montaŜu naleŜy zamawiać fabrycznie wykonane  kręgi z 

dnem. 

Stopnie złazowe wykonać zgodnie z normą PN-64/H-74086. 

Włączenia rurociągu do studni wykonać za pomocą przejścia szczelnego. 

Wszystkie elementy betonowe naleŜy pokryć warstwą abizolu, 

Studnie naleŜy zabezpieczyć przed �nfiltracją wód gruntowych, przed 

eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed agresywnym działaniem wód 

gruntowych. 

Studnie posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości min 15 cm. 

Warunki wykonania studni zbiorczo-zaworowych 

Studnie Ŝelbetowe naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729. 

Projektuje się studzienki o głębokości 2,0 ÷ 2,5 m. Powierzchnia ścian 

studzienek pokryta jest zewnątrz powłoką ochronną zabezpieczającą 

przed agresywnością wody. Wszelkie przejścia rurociągów przez ściany 

studzienki zostaną wykonane jako szczelne. Stopnie złazowe wykonać 

zgodnie z normą PN-64/H-74086. Studnie będą przykryte włazem 

Ŝeliwnym ∅600 mm, wykonanym zgodnie z normą  PN–87/H-74051/02. 

Poziom górnej powierzchni włazu naleŜy wykonać na równi z nawierzchnią 

drogi. Dno studzienki naleŜy wyposaŜyć w kinetę w celu zapewnienia 

przepływów samooczyszczających.  

Studnie zbiorczo zaworowe zostaną wyposaŜone w zawory opróŜniające 

90 mm. Zawory są tłokowe, z odkręcaną głowicą, wykonane z 

polipropylenu, wyposaŜone w startery pneumatyczne i czujniki indukcyjne 

do monitorowania pracy zaworu. Zawór umoŜliwia przelot części stałych 

wielkości do 78 mm. 

WzdłuŜ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do 

kaŜdego zaworu opróŜniającego poprowadzony zostanie przewód 

monitoringu. Sygnały monitorujące pracę zaworów zostaną przekazane do 

stacji próŜniowo tłocznej, skąd drogą radiową przesłana zostanie 
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informacja o pracy sieci do centrali monitoringu zlokalizowanej w miejskiej 

oczyszczalni ścieków.  

 

7. SkrzyŜowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

 
Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna krzyŜuje się z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym takim jak: sieć wodociągowa, sieć 

gazowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna. W rejonie zbliŜeń do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić pod nadzorem 

przedstawicieli uŜytkownika uzbrojenia.  

NaleŜy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy 

prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyŜowaniach. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 

podziemne, krzyŜujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 

gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 

indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót.  

W przypadku skrzyŜowania z rurociągami gazowymi naleŜy stosować 

normę PN-91/M-34501. Ponadto naleŜy stosować się do warunków 

zawartych w Rozp. Min. Przem. I Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 

z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. Z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 

97/2001 z dnia 11.09.2001). 

W przypadku skrzyŜowania z kablami elektroenergetycznymi naleŜy 

stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować 

na kablach dwudzielne rury osłonowe, z dodaniem 0,5 m rury po obu 

stronach kabla. Prace zabezpieczające naleŜy wykonać po wyłączeniu 

kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. 

W przypadku skrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi naleŜy 

stosować normę ZN-96 TPSA-004. 
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8. SkrzyŜowania z drogami 

 
Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej nie krzyŜuje się z 

Ŝadną drogą krajową, wojewódzką ani powiatową. Całość inwestycji 

przebiega wzdłuŜ dróg gminnych. Przebieg projektowanych sieci w drogach 

gminnych publicznych 111402D (ul. Szmaragdowa), 111401D (ul. 

Brylantowa), 111406D (ul. Rubinowa) został uzgodniony z Zarządem Dróg 

Miejskich i Zieleni w Oławie.  

 

9. Odtworzenie nawierzchni 

 
Trasa projektowanego wodociągu i kanalizacji biegnie w drogach o 

nawierzchni gruntowej utwardzonej i nieutwardzonej .  

W drogach gminnych przewidywana jest odbudowa nawierzchni zgodnie  

z Decyzją UZG/49/08 wydaną przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni.  

 

10. Odbiór i próba szczelno ści 

 
Odbiór oraz próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z  normą PN-B-

10725:1997. 

 

11. Gospodarka ziemi ą z wykopu 

 
Nadmiar gruntu z prac ziemnych naleŜy wywieźć na składowisko wskazane 

przez Inwestora.  

 

12. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

 
Zadanie będzie realizowane w ciągach istniejących i planowanych dróg. 

Trasa wodociągu i kanalizacji sanitarnej została poprowadzona w taki sposób 

iŜ nie zajdzie konieczność wycinki drzew. Prace prowadzone w sąsiedztwie 

istniejącej zieleni wysokiej bliŜej niŜ 1,5m będą wykonywane ręcznie. Budowa 

wodociągu nie figuruje w spisie inwestycji szkodliwych dla środowiska.   
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Decyzją nr GKM-7624/6/2008 z dn. 10.04.2008r. Burmistrz Miasta Oława nie 

stwierdził obowiązku sporządzenia raportu z oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej oraz sieci wodociągowej  na osiedlu Nowy Otok (zachód) w 

Oławie.  

 

13. Przekroczenia rowów melioracyjnych 

 
Skarpy w miejscach przekopów urządzeń melioracyjnych naleŜy 

odpowiednio uformować i zagęścić a następnie zadarniować na płask, 

dno cieku doprowadzić do stanu pierwotnego i zabezpieczyć narzutem 

kamiennym. Prace prowadzone w obrębie urządzeń melioracyjnych nie 

powinny pogorszyć ich stanu technicznego. 

NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas prowadzenia prac 

wzdłuŜ terenów wyposaŜonych w sieć drenarską. KaŜdorazowe 

uszkodzenia zbieraczy lub sączków drenarskich musi być naprawione 

pod fachowym nadzorem na koszt inwestora. Miejsca przejść pod 

urządzeniami melioracyjnymi naleŜy oznakować słupkami zgodnie z 

obwiązującymi normami. 

W trakcie wykonywania robót naleŜy zlecić stały nadzór , który musi być 

sprawowany przez osobę posiadającą uprawnienia do samodzielnego 

pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

techniczno- budowlanej-melioracje wodne.  
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie  

 

Podzadanie 1  

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

- kolektory podciśnieniowe PEHD w zakresie średnic ∅ 110÷225 mm o 

łącznej długości L=3644 m,      

- odgałęzienia grawitacyjne do granicy posesji ∅160 mm o łącznej długości 

L=1812 m, 

- studnie zbiorcze grawitacyjne w ilości 51 sztuk, 

- studnie zbiorcze z zaworem opróŜniającym w ilości 55 sztuk,  

              

Sieć wodoci ągowa: 

- rurociąg PEHD w zakresie średnic ∅ 110÷160 mm o łącznej długości 

4738 m 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa budowane będą  

metodą rozkopu otwartego.  

Prace mają charakter robót liniowych, o kolejności wykonywanych robót 

zdecyduje kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

 
Na niewielkim obszarze inwestycji w sąsiedztwie projektowanych sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej istnieje sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieci teletechniczne i energetyczne. 
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W bliskim sąsiedztwie projektowanych sieci znajdują się budynki 

mieszkalne. 

 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które 

mogą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
Podczas prowadzonych prac zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi mogą stwarzać: 

• napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego i średniego 

napięcia biegnące w pobliŜu miejsca prac ziemnych, 

• napowietrzne linie teletechniczne biegnące w pobliŜu miejsca prac 

ziemnych, 

• sieć wodociągowa biegnąca w pobliŜu miejsca prac ziemnych, 

• sieć gazowa biegnąca w pobliŜu miejsca prac ziemnych, 

• drzewa w pobliŜu trasy projektowanego kolektora. 

• budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im obiektami 

małej architektury znajdujące się w bliskim sąsiedztwie projektowanego 

kolektora. 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących 

podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje 

zagro Ŝeń oraz miejsce ich wyst ąpienia. 

 
ZagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia związane z realizacją robót powyŜszego 

zadania są następujące: 

- poparzenia i uszkodzenia mechaniczne ciała przy montaŜu elementów 

kanału oraz prac przy betonowaniu, 

- hałas, 

- utonięcia, zatrucia przy przyłączaniu do sieci kanalizacyjnej, 

- zasypanie ziemią przy robotach ziemnych, 

- poraŜenie prądem w przypadku uszkodzenia urządzeń elektrycznych, 

- upadek z wysokości przy pracach ziemnych (głębokie wykopy), 
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- potracenia przez samochód przy pracach w pobliŜu ciągów 

komunikacyjnych, 

- zagroŜenia związane z uszkodzeniem sieci energetycznej, 

- zagroŜenia związane z uszkodzeniem sieci gazowej, 

- zagroŜenia związane z obsługą urządzeń mechanicznych, 

- zagroŜenia związane z transportem mas ziemnych i materiałów do 

budowy kolektora, 

- zagroŜenia związane z wbijaniem i wyciąganiem grodzic, 

- moŜliwość napotkania niewybuchów. 

 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 

przyst ąpieniem do robót. 

 
Do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczają się roboty: 

• Roboty przy wykopach. 

• Roboty ziemne związane z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu. 

• Roboty w pobliŜu istniejących sieci energetycznych, gazowych 

kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych 

• Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.  

• Roboty z zastosowaniem substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

• Roboty na wysokościach. 

• Roboty w studniach pod ziemią i w tunelach. 

• Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

• Roboty w pobliŜu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

• Roboty przy montaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych. 

 

       Roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia lub przeszkolenia. Pracownicy wykonujący 

prace powinni być kaŜdorazowo szkoleni odnośnie sposobu wykonania 
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prac na nowym stanowisku pracy, zagroŜeniach mogących podczas niej 

występować i środkach ochrony. Szkolenie powinno być przeprowadzone 

przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i 

kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni odbyć 

szkolenie i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

(Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ącym 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót 

budowlanych w tym zapewniaj ącym bezpieczna i sprawn ą 

komunikacj ę. 

 
- Stanowiska powinny być wyposaŜone w instrukcje stanowiskowe BHP. 

- Prace naleŜy wykonywać tylko w zespole 3 i więcej osób. 

- Wykopy powinny być oznakowane,  zabezpieczone i ogrodzone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bhp i normami. 

- Podczas prowadzenia wykopów odpowiednio zabezpieczać skrzyŜowania 

z istniejącymi sieciami. 

- Roboty w głębokich wykopach prowadzić z zastosowaniem odpowiednich 

zabezpieczeń określonych w przepisach. 

- Egzekwować stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej- 

kaski ochronne, rękawice robocze, środki ochrony słuchu- odzieŜy i 

obuwia roboczego oraz właściwych i sprawnych narzędzi i sprzętu. 

- Opracować organizację ruchu i zastosować odpowiednie zabezpieczenia 

w trakcie prac przy czynnych ciągach komunikacyjnych. 

- Stosować wymagane strefy ochronne przy robotach montaŜowych. 
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- Stanowiska pracy w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego 

powinny być oświetlone światłem sztucznym. 

- Narzędzia zmechanizowane powinny być eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcja producenta, przez przeszkolone osoby oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemów oceny 

zgodności. 

- Włączenie do istniejącego kanału ogólnospławnego wykonać przy 

moŜliwie najniŜszym poziomie ścieków. 

- W celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, kaŜda brygada powinna 

być wyposaŜona w telefon komórkowy lub krótkofalówkę. 

 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie odwodnienie i 

zabezpieczenie wykopów. Przed przystąpieniem do prac kierownik 

budowy w konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na 

podstawie b. geologicznych powinien dobrać odpowiedni sposób 

zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

 

Teren wykonywanych prac budowlanych musi zostać oznakowany 

i zabezpieczony w następujący sposób: 

- za pomocą informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy – wstęp 

wzbroniony, uwaga – głębokie wykopy), 

- teren objęty budową powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

 

 

                                                Opracował:  
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2. Część formalno prawna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok Zachód (Podzadanie nr 1) w Oławie 
                                                                

 

 
 

32 
Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o 

Spis zawarto ści 
Część formalno-prawna (uzgodnienia) 

1 

MPZP- Nowy Otok Zachód 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Terenu przy ulicy 
Szmaragdowej w Oławie. 
Uchwała Nr VII/24/01 

 33-45 

1a 
Załącznik do MPZP- Nowy Otok Zachód – 
Wypisy z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego  

Urząd Miejski  
Wydział Architektury, Urbanistyki i 
Planowania Przestrzennego,  
55-200 Oława, pl. Zamkowy 15  

(29 stron) 

2 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia  
GKM/7624/6/2008 

Burmistrz Miasta Oława 46-50 

3 

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej dla zadania nr 1 i 2 wraz z 
podzadaniami 1 i 2 na osiedlu Nowy Otok w 
Oławie 
PT/357/2008 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie  
55-200 Oława  
Ul. 3 Maja 30 

51 

4 
Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie Nowego Otoku  
PT/32/2008 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie  
55-200 Oława Ul. 3 Maja 30 

52-54 

5 

Warunki techniczne wykonania sieci i 
podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej 
dla osiedla Nowy Otok 
PT/478/2007 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie  
55-200 Oława  
Ul. 3 Maja 30 

55 

6 

Uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu na osiedlu Nowy Otok w 
Oławie. 
OGP/TT-2/UO/106-1/2008 

Operator Gazociagów Przemysłowych 
Gaz-System S.A. 
Oddział we Wrocławiu 
Ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław 

56 

7 

Zgoda na przebieg sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych 
publicznych 
ZDMiZ/UZG/49/08 
Decyzja UZG/49/08 

Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni,  
ul. 3 Maja 30 Oława              
Tel.  071 313 94 45 

57-58 

8 

Zgoda na przejście przez rowy melioracyjny 
połoŜone w obrębie Nowego Otoku , dz. Nr 2 
AM-53, nr 2 AM-56, nr 1 AM-77, nr 56 AM-83, 
nr 3 AM-78, nr 17 AM-78 
GN.7015-41/08 

Starostwo Powiatowe w Oławie  
Ul.3Maja 1 
55-200 Oława 

59 

9 

Uzgodnienie przekroczenia rowów 
melioracyjnych  
Znak sprawy: ME-460/08/08 
L.dz. 266/08/Oława  

Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 
Inspektorat w Oławie 
55-200 Oława, ul. 3-go Maja 1 

60 

10 

Decyzja nr 1066 
/2008 
Pozwolenie na prowadzenie badań 
Archeologicznych 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu  
Ul. Władysława Łokietka 11 
55-243 Wrocław 
Tel. 071 3436501 

60A 

11 
Uzgodnienie dokumentacji projektowej 
Opinia ZUDP-2371/2008 

Starostwo Powiatowe w Oławie 
Wydział Geodezji i  
Gospodarki Nieruchomościami 
55-200 Oława, Ul. 3-go Maja1 

61-62 

12 Zestawienie właścicieli działek 
 63 






























































































































































