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I. OPIS TECHNICZNY 
1. WSTĘP  
 Niniejszy projekt budowlany zamienny opracowany został w związku ze zmianą trasy i technologii 
budowy wodociągu Dn 315 PE na terenie parku miejskiego przy rzece Oława. 

 
Realizacja inwestycji ma na celu doprowadzenie wody, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim 

ciśnieniem, do terenów położonych pomiędzy ulicami Jeżynową a Gazową w Oławie. Ponadto, po                
wybudowaniu wodociągu Dn 315, będzie możliwe zaopatrywanie w wodę, w przyszłości, terenów                   
przyległych. Wodociąg Dn 315 po wybudowaniu dostarczał będzie wodę do odbiorców na cele bytowo -              
gospodarcze, przemysłowe oraz dla celów p.poż. 
 
  
2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA  
INWESTOR:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
55 – 200 Oława, ul. 3. Maja 30. 

 
UŻYTKOWNIK PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTÓW: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
55 – 200 Oława, ul. 3. Maja 30. 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie 
55 – 200 Oława, ul. 3. Maja 30. 

 
Nazwa przedsięwzięcia: 
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa 
Etap 2 od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej w Oławie 
(odcinek nr 3: ROD „ZNTK”; od torów PKP do ul. Gazowej). 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- warunki techniczne wydane przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- mapy do celów projektowych 
- obowiązujące przepisy 
- dokonane uzgodnienia 
 
4. LOKALIZACJA. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERENU DLA REALIZACJI INWESTYCJI 

Lokalizacja projektowanego wodociągu po zmianach przedstawiona została w części rysunkowej 
niniejszego projektu budowlanego. Zmiana trasy wodociągu nie powoduje konieczności wejścia na inne 
działki niż określone w projekcie pierwotnym zatwierdzonym decyzją Nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz 
postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 

Zmiany trasy wodociągu dotyczą następujących działek: 
 

- dz. nr: 6, 7, AM 73, obręb Oława 021501_1, jednostka ewidencyjna Oława 0003. 
 
 Dla potrzeb budowy niezbędne będzie czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanego              
wodociągu. Czasowo zajęty teren wykorzystywany będzie dla potrzeb: wykonania wykopów, składowania 
ziemi, komunikacji wewnętrznej wykonania prac montażowych, składowania materiału, itp. Nie zajdzie  
potrzeba stałego zajęcia terenu. Szerokość pasa roboczego dla potrzeb budowy wodociągu wyniesie od 
5,0 do 8,0 m. 
 
5. ZAKRES I PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Zakres zmian objętych niniejszym projektem zamiennym w stosunku do pierwotnego  
projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz  
postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r.: 
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- zmiana trasy wodociągu Dn 315 PE na terenie działek nr 6, 7, AM 73, obręb Oława 

Trasa wodociągu na odcinku objętym zmianą ulegnie skróceniu o 10,5 m. 

- zmiana technologii robót na terenie działek nr 6, 7, AM 73, objętym zmianą trasy wodociągu  
Dn 315 PE; trasa pierwotna (nieaktualna) na odcinku objętym zmianą: 193,5 m; długość trasy na 
odcinku zmiany: 183 m;  na długości 175,5 m wodociąg ułożony zostanie metodą przewiertu 
sterowanego, natomiast na pozostałej długości, to jest 7,5 m, wykonany zostanie metodą wykopu 
otwartego. 
 
 Pozostały zakres planowanych robót budowlanych, objętych projektem budowlanym pierwotnym 
zatwierdzonym decyzją Nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 
18.04.2014 r., nie ulegnie zmianie. 
 
 
6. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA - CZĘŚĆ INSTALACYJNA 
Materiały do budowy sieci wodociągowej 
 Na odcinku wodociągu gdzie przewidziano zmianę technologii robót na przewiert sterowany,  
zastosowana zostanie wielowarstwowa Dn 315 PE, SDR 17, min. PN 10, przeznaczona do wykonywania 
przewiertów sterowanych. 
 
 Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej 

W stosunku do projektu pierwotnego dokonano zmiany lokalizacji hydrantu na terenie działki nr 6, 
AM 73, obręb Oława. Lokalizacja pozostałych hydrantów i zasuwa nie ulegnie zmianie. 

 
 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  
 Warunki wykonania skrzyżowań  projektowanego wodociągu Dn 315 PE z uzbrojeniem 
podziemnym jak w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 

 
Skrzyżowania z drogami 

Na odcinkach objętych zmianami brak jest skrzyżowań z drogami. 
 

Skrzyżowanie z rowem melioracyjnym i siecią drenarską 
 Skrzyżowanie z rowem melioracyjnym nr na terenie parku (dz. nr 6, AM 73) wykonane zostanie 

metodą przewiertu sterowanego, natomiast w projekcie pierwotnym przewidziano wykonanie  
przekroczenia wykopem otwartym. Oznaczenie miejsca przekroczenia bez zmian w stosunku do  
pierwotnego projektu budowlanego. 

Wodociąg ułożony zostanie co najmniej 1,5 m poniżej stabilnego dna rowu, natomiast  
w pierwotnym projekcie budowlanym przewidziano ułożenie wodociągu minimum 1,0 m poniżej  
stabilnego dna rowu, mierząc do wierzchu rury wodociągowej. Wykonanie skrzyżowań i naprawa  
uszkodzonych drenów w przypadku natrafienia – zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym  
zatwierdzonym decyzją Nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 
18.04.2014 r. 

 
Przekroczenie rzeki Oława oraz wałów przeciwpowodziowych w km 31+440 
 Zmiany objęte niniejszym projektem zamiennym nie obejmują przekroczenia rzeki Oława, na 
wykonanie którego wydane zostało pozwolenie wodno prawne: decyzja Starosty Oławskiego nr 36 z dnia 
4 marca 2014 r. 

 
Oznakowanie wodociągu  

Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 

 
Fundamenty pod armaturę 

Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
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Próba ciśnienia wodociągu 
Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 

14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 

Płukanie i dezynfekcja 
 Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 

 
7. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
Warunki gruntowo – wodne 

Analizę warunków gruntowych uzupełniono o badania wykonane na odcinku zmienionej trasy 
wodociągu Dn 315 PE na terenie działki nr 6, AM 73, obręb Oława. Konieczność wykonania nowych  
badań wynika ze zmiany technologii robót oraz większej głębokości posadowienia wodociągu na odcinku 
wykonania przewiertu sterownego. 

 
Dodatkowe wyniki badań zawarto w następujących opracowaniach które, jako załączniki,  

wchodzą w skład niniejszego projektu: 
- opinia geotechniczna, 
- dokumentacja badań podłoża gruntowego, 
 - projekt geotechniczny. 

 
 

Na podstawie ww. opracowań projektowaną inwestycję na odcinku zmienionej trasy wodociągu 
na terenie działki nr 6, AM 73, obręb Oława zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
 
Technologia wykonania robót ziemnych, wykonania podłoża, fundamentów, obsypki, zasypki            
i zagęszczenia gruntu,  

 Dla robót ziemnych wykonywanych wykopem otwartym zgodnie z pierwotnym projekcie  
budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014  
z dnia 18.04.2014 r. 

Większa część zmienionej trasy wodociągu na terenie dz. nr 6 i 7, AM 73, wykonana zostanie 
metodą przewiertu sterowanego. Technologia wykonania przewiertu sterowanego będzie taka sama jak 
opisana w projekcie pierwotnym dla przekroczenia rzeki Oława, za wyjątkiem, że przewiert zostanie  
wykonany rurą przewodową wodociągową bez zastosowania rury ochronnej.  
 
 
8. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Bez zmian, zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014  
z dnia 14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
 
9. INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEISTOTNYCH ODSTĄPIEŃ OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ   
 Dopuszcza się zmiany podczas budowy wodociągu i przyłącza wody od zatwierdzonego projektu 
budowlanego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, inwestora oraz jeśli nie są 
sprzeczne Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz.U.2003.207.2016 (U), 
art. 36a). 
 
10. DANE DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII, WODY I ODPROWADZENIA 
     ŚCIEKÓW.  
Zapotrzebowanie na wodę 

Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
 
Ścieki  

Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
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Zapotrzebowanie na nośniki energii  
Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 

14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
Warunki niezbędnych powiązań komunikacyjnych  

Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
Zatrudnienie 
 Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA WYKONANYCH OBIEKTÓW 

 Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 
12. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Zmiana trasy wodociągu i lokalizacji komory nie wpłyną negatywnie na środowisko. 
Pozostałe wymagania Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym  

decyzją 295/2014 z dnia 14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
 

 
13. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA LUDZI  

Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 

 
 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Bez zmian - zgodnie pierwotnym projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją 295/2014 z dnia 
14.04.2014 r. oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz. U. z 29 listopada 2013 poz. 1409) niniejszym oświadczamy, że: 

 

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
do projektu budowlanego 

opracowanego dla inwestycji p.n.:  
 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa 
Etap 2 od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej w Oławie 

(odcinek nr 3: ROD „ZNTK”; od torów PKP do ul. Gazowej) 
objętego decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 295/2014 z dnia 14.04.2014 r.  

oraz postanowieniem Nr 174/2014 z dnia 18.04.2014 r. 
w z a k r e s i e: 

zmiany trasy i technologii budowy wodociągu Dn 315 PE na terenie działek nr 6, 7, AM 73, 
obręb Oława 

 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 

Imię i nazwisko Pieczątka i podpis składającego oświadczenie 

 
Projektant:  
Zbigniew Kasprzyk 
Branża instalacyjna sanitarna 
 

 
 
 
 
 

 
Sprawdzający: 
Paweł Tkaczyński 
Branża instalacyjna sanitarna 

 
 
 
 
 

 
Oława, wrzesień 2014 r. 


