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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego:  Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy
z siecią  w ul. Krasickiego w Oleśnie  - na odcinku w pasie drogi wojewódzkiej nr 487 (ul. Małe

Przedmieście)

 1. INFORMACJE OGÓLNE  

Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy
z siecią w ul. Krasickiego w Oleśnie  - na odcinku w pasie drogi wojewódzkiej
nr 487 (ul. Małe Przedmieście).

Temat: Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 487.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a.

Branża: Sanitarna

Wykonawca dokumentacji:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”, Andrzej Stańkowski, 

 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18.

 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej  na odcinku jej przebiegu w pasie

drogowym drogi wojewódzkiej nr 487 (ul. Małe Przedmieście) w obszarze dz. nr 2816 i 2928 obręb
Olesno.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA
• Zlecenie na prace projektowe wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie,

• Decyzja NR III.6733.23.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego z dnia
09.01.2014 r. 

• Mapy do celów projektowych;

• Warunki  techniczne  do  projektowania  wydane  przez  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji
w Oleśnie.

• Mapa ewidencyjna obszaru projektowania.

• Wypisy z ewidencji gruntów.

• Uzgodnienia  z Zamawiającym.

• Decyzja  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Opolu  nr  WD.4036.221.2013.PU.2  z  dnia
09.12.2013 r. 

• Uzgodnienie projektu z przyszłym użytkownikiem i Inwestorem.

• Wizja lokalna w terenie
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• Obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym opracowaniem.

 3. STAN ISTNIEJĄCY  

 3.1. Istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie.

Obszar  inwestycji  objęty  opracowaniem,  stanowią  2  działki   oznaczone  numerami
geodezyjnymi 2816 i 2928 będące w użytkowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono na
podstawie  inwentaryzacji  zamieszczonej  na  mapach  sytuacyjno-wysokościowych  do  celów
projektowych  w skali 1:500 oraz uzgodnień z właścicielami uzbrojenia. 

Na ww. obszarze występuje następujące uzbrojenie terenu:
− kanalizacja deszczowa, kanalizacji sanitarna
− wodociągi 
− kable telekomunikacyjne
− kable energetyczne podziemne. 
− sieć gazowa.

 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Opracowanie  obejmuje  sporządzenie  projektu  budowlano-wykonawczego  odcinka  sieci
wodociągowej w poprzek drogi wojewódzkiej nr 487 w Oleśnie ul. Małe Przedmieście.

Szczegółowy zakres przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
W zakresie opracowania ujęto rurociągi z PVC-U, DN 225 i rury osłonowe stalowe DN406x8,8 mm
w granicy pasa drogowego.

 5. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI ĄGOWEJ  
W związku z planowaną budową odcinka wodociągu w m. Olesno zachodzi konieczność

przejścia siecią w pasie drogi wojewódzkiej nr 487 ul. Małe Przedmieście. Przejście wodociągu pod
drogą  wojewódzką wykonać  metodą  przewiertu  sterowanego  w  technice  płucząco-wiercącej
w rurze osłonowej stalowej Ø 406,4x8,8 mm o długości łącznej 14,50 m.

Długość  projektowanego wodociągu w obrębie pasa drogowego wynosi 14,50 m.  Zakres
projektu obejmuje wykonanie niżej wymienionych sieci i obiektów:

• rurociąg PVC-U, DN 200, SDR11; PN10,  L=14,50 m;
• rura osłonowa stalowa DN406x8,8 mm,  L=14,50 m. 

Prace w obrębie pasa drogowego drogi  wojewódzkiej  nr 487 należy prowadzić  zgodnie
z warunkami podanymi w decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak WD.4036.221.2013.
PU.2  z dnia 09.12.2013 r. 

 5.1. Uzbrojenie przewodów wodociągowych

Na  przewodzie  wodociągowym  w  obrębie  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nie
zaprojektowano żadnego uzbrojenia sieci.
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 5.2. Przejścia pod drogą wojewódzką nr 487

Przejście pod drogą wojewódzką wykonać po projektowanej trasie oraz zagłębieniach sieci.
Przejścia  kanalizacji  pod  drogą  krajową  nr  487  wykonać  metodą  przewiertu  sterowanego  w
technice płucząco-wiercącej,w  rurze osłonowej  stalowej DN406,4x8,8 mm, o długości  łącznej
14,50 m. 

Przewiert  zapewni nienaruszanie konstrukcji jezdni oraz nie spowoduje utrudnień w ruchu
drogowym. Rurę przewodową zabezpieczyć płozami w odległości co 1,5 m i dodatkowo 15 cm od
początku i końca rury osłonowej. Na końcówkach rury osłonowej zamontować manszety typu „N”
w celu uszczelnienia i zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy rurami.

 6. ROBOTY ZIEMNE, SKRZY ŻOWANIA Z ISTNIEJ ĄCYM  
UZBROJENIEM

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, należy
uzyskać zezwolenie administratora terenu na prowadzenie robót.

Prace  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego,  należy  wykonywać  
w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych sieci.

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować ostrożność, wykopy wykonać ręcznie -
przy  istniejącym  uzbrojeniu  podziemnym,  w  porozumieniu  ze  służbami  technicznymi
użytkowników sieci istniejących – poza pasem drogi wojewódzkiej.

W  przypadku  znalezienia  się  istniejących  sieci,  urządzeń  podziemnych  i  ogrodzeń
w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu
poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W  miejscach  skrzyżowań  projektowanych  sieci  z  istniejącymi  kablami  telefonicznymi
i  energetycznymi  wykonanymi  bez  rur  osłonowych,  należy na  kablach  założyć  osłony rurowe
dzielone do kabli.

Komory przewiertowe zlokalizować poza terenem pasa drogowego.
Rurociągi poza rurami osłonowymi ułożyć na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 10 cm.

Po dokonaniu odbioru technicznego,  przewód obsypać  piaskiem na wysokość 20 cm, zagęścić
i  następnie zasypać  wykop gruntem piaszczystym do poziomu terenu istniejącego. Prowadzenie
przewodów,  spadki,  średnice  zgodnie  z  częścią  graficzną  opracowania. Zasypywanie  rur
warstwami: do wys. 30 cm ponad rurociąg ręcznie, następnie mechanicznie z zagęszczaniem każdej
warstwy. 

Na  zakończenie  robót  należy  przywrócić  pierwotne  ukształtowanie  terenu  (odtworzenie
istniejących nawierzchni – gruntowych oraz nawierzchni utwardzonych.

Przy  prowadzeniu  robót  należy  zachować  warunki  podane  przez  ZDW  w  Opolu
w decyzji  nr WD.4036.221.2013.PU.2 z dnia 09.12.2013 r. 

Prowadzony odcinek sieci wodociągowej w terenie będącym w użytkowaniu przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu - jest jedyną możliwą do wykonania trasą sieci.

 7. WYKONANIE PRZEWIERTU   STEROWANEGO   POD DROGĄ  
WOJEWÓDZK Ą.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przejścia pod drogą wojewódzką z PVC-U
DN225, DN200 w rurze osłonowej stalowej DN406,4x8,8mm o długości 14,50 m.

Zakres inwestycji  nie zmienia celu jakim służą istniejące urządzenia terenu, jak również
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wykonane przejście nie oddziaływuje w  żaden niekorzystny sposób na środowisko naturalne. 

Wykonanie przejścia pod drogą  wojewódzką  wykonana będzie sposobem mechanicznym
czyli przewiertem . Wykonanie przejścia w postaci wprowadzenia rury osłonowej z PE-HD przy
użyciu urządzenia – wiertnicy z zastosowaniem płuczki bentonitowej.

Przewiert wykonany jest w trzech etapach:

• wiercenie pilotowe,

• rozwiercanie gruntu,

• wyciąganie rurociągu.

 8. ZIELEŃ  
W obrębie terenu objętego opracowaniem nie przewiduje się wycinki drzew.

 9. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW  
Teren  objęty  opracowaniem nie  jest  wpisany do  rejestru  zabytków.  W pobliżu  obszaru

inwestycji nie są zlokalizowane budynki objęte ochroną w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:

 10. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilości

powstających ścieków. Nie będzie wpływać  w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego
w swoim  bezpośrednim  sąsiedztwie,  jak  i  też  globalnie  na  terenie  miasta  Olesna.  W ramach
realizacji  inwestycji  nie  przewiduje  się  żadnej  wycinki  drzew i  krzewów zlokalizowanych  na
przedmiotowym terenie.  Proponowane  rozwiązania  projektowe  zakładają,  że  woda  przepływać
będzie przez szczelne rurociągi ciśnieniowe z PVC-U . Na etapie eksploatacji nie przewiduje się
wystąpienia  negatywnych  skutków  inwestycji  na  środowisko  naturalne  w  stosunku  do  stanu
obecnego.  Nie  przewiduje  się  wystąpienia  obszaru  oddziaływania  wyznaczonego  w  otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

 11. UWAGI KOŃ  COWE  

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporządzenia „Planu
BIOZ” na etapie realizacji.

Sieci  podlegają  przed zasypaniem odbiorowi  technicznemu i  inwentaryzacji  geodezyjnej
przez odpowiednie służby. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości .

Całość  prac  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BHP,  „Instrukcjami  i  DTR  urządzeń”
i „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne”
oraz "Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".
Poszczególne elementy robót winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną,  obowiązującymi
przepisami i normami dla danego asortymentu robót. Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winny
być prowadzone  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  organizacji  ruchu,  oznakowane
i zabezpieczone.
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Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowując obowiązujące przepisy bhp na
budowie, przepisy o ochronie środowiska, o odpadach.

Wszelkie roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić
w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawującej  zarząd  nad danym urządzeniem. W przypadku
stwierdzenia występowania w terenie urządzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, należy
bezwzględnie  wstrzymać roboty  powiadomić właściwą instytucję,  a  dalsze  prace  kontynuować
w sposób przedstawiony powyżej.

Sprawdził: Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć w ul. Lompy z siecią  w ul. Krasickiego w Oleśnie 
- w pasie drogi wojewódzkiej nr 487 (ul. Małe Przedmieście)

ADRES:   Olesno, ul. Małe Przedmieście dz. nr 2816; 2928 ark. m. 1, 
obręb 0068 Olesno

INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie 
ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno

PROJEKTANT:                 mgr inż. Andrzej Stańkowski

Informację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (DZ.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.)
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów, montażem sieci i przyłączy winny być
przeprowadzane z zachowaniem aktualnie obowiązujących w trakcie wykonawstwa robót norm
i przepisów dotyczących BHP.

Przy  realizacji  inwestycji  należy  w  trosce  o  ochronę  zdrowia  pracowników  oraz  osób
trzecich przestrzegać  wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i  normach
branżowych:
 1. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.Nr129,

poz.  844)  i  załączniku  do  Rozporządzenia  -  „Pomieszczenia  i  urządzenia  higieniczno-
sanitarne”

 2. Rozporządzeniu MG  z dnia 17. 09 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 912 ).

 3. Rozporządzenie MI  z dnia 16.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

 4. Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

 5. Rozporządzenie MG i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93),

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

• Zakres  robót  dla  całego  zadania  obejmuje  wykonanie  prac  budowlano-montażowych
niezbędnych do zrealizowania: budowa wodociągu w Oleśnie w pasie drogi wojewódzkiej
nr 487 - ul. Małe Przedmieście.
◦ przewód – PVC-U, DN225, PN10, SDR11; PE100, 14,50 m
◦ rura osłonowa stalowa DN406,4x8,8 mm 14,50 m

• Całość  inwestycji  realizowana  będzie  w jednym etapie.  W pierwszej  kolejności  należy
wykonywać przewiert w ul. Małe Przedmieście a w następnej kolejności pozostałe elementy
zagospodarowania terenu. Szczegółowy podział określi kierownik budowy w „Planie bioz”
(Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003r. Prawo budowlane - Dz.U
z 2000r Nr 106, poz 1126, z pózn. zm.).

•  Elementy zagospodarowania działki i terenu, ze względu na swoja specyfikę nie wymagają
sporządzania „planu bioz”.

• Podczas realizacji robót budowlanych, przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń
dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi (szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określi kierownik budowy
w „Planie bioz”:

a) zagrożenie  przysypania  ziemią,  upadkiem  z  wysokości;  duże  zagrożenie  podczas
wykonywania wykopów,  obiektów na sieciach;

b) zagrożenie podczas robót w pobliżu linii przewodów linii elektroenergetycznych;
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c) zagrożenie  związane  z  pracami  w  pobliżu  ciężkiego  sprzętu  budowlanego
i  w  sąsiedztwie  wewnętrznych  linii  komunikacyjnych  –  duże  zagrożeni  przy
wykonywaniu robót ziemnych;

d) zagrożenie  przy  montażu  ciężkich  elementów prefabrykowanych  –  duże  zagrożenie
podczas montażu prefabrykowanych elementów.

• Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wskazanych należy
zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy – wszystkich
pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić  instruktażu na temat wszystkich
możliwych zagrożeniach dla ich życia i zdrowia, poinformować o konieczności stosowania
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, ustalić zasady
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady bezpośredniego nadzoru
i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób – szczegółowe miejsce i sposób prowadzenia
instruktażu określi kierownik budowy w „Planie bioz”.

• W  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  należy  stosować
wszystkie  środki  organizacyjno  –  techniczne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  ze  specyfiki  prowadzonych  robót  -  szczegółowe  środki  techniczne
i organizacyjne określi kierownik budowy w „Planie bioz”:

• Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

• Stosownie  do  rodzaju  zagrożenia  udzielić  informacji  o  wydzieleniu  i  odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

• Określić  sposób  przechowywania  na  terenie  budowy  i  przemieszczania  materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych dla zdrowia.

• Wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikacje oraz
szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  oraz  zagrożeń  związanych  z  szybkimi
zmianami pogodowymi.

• Prace w drogach prowadzić w oparciu o opracowany projekt organizacji ruchu.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:
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