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I. WSTĘP  
 

1. Dane ogólne 
 

1.1. Inwestor i użytkownik 
    Inwestor: 

     RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.  

     ul. Solskiego 13,  

32-800 Brzesko   

 

  Użytkownik:  

     RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.  

     ul. Solskiego 13,  

     32-800 Brzesko   

 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania wraz z lokalizacją 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu rurociągu lewarowego Ø500 o długości 

około 400 m od komory ujściowej do studni zbiorczej wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody w 

Łukanowicach. Wymianie na nową podlega również rurociąg i armatura wewnątrz komór. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach: 

Miejscowość: Isep, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Isep 0004, dz. nr: 239, Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz 

Miejscowość: Łukanowice, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Łukanowice 0006 dz. nr: 296/1, 296/4, 295/3, 384/1, 385/7, 385/8, 385/9, 386/6, 386/7, 

386/16, 384/2, Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz. 

Projekt zawiera również informacje dotyczące sposobu budowy i zabezpieczenia wykopów, 

zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury oraz zaleceniami powykonawczymi. 

Na projekt składa się część formalno-prawna, opis techniczny projektowanych obiektów, opis 

robót budowlano - montażowych oraz niezbędne rysunki. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa pomiędzy F.U. Aqueduct a RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. 

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego  

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

- Wizja lokalna w terenie 

- Techniczne rozpoznanie podłoża gruntowego 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Ustalenia z inwestorem i właścicielem działek. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. INFORMACJA O OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

A. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów  

     Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu rurociągu lewarowego Ø500 o 

długości około 400 m od komory ujęciowej do studni zbiorczej wody surowej na Stacji Uzdatniania 

Wody w Łukanowicach. Wymianie na nową podlega również rurociąg i armatura wewnątrz komór. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach: 

Miejscowość: Isep, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Isep 0004, dz. nr: 239, Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz 

Miejscowość: Łukanowice, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Łukanowice 0006 dz. nr: 296/1, 296/4, 295/3, 384/1, 385/7, 385/8, 385/9, 386/6, 386/7, 

386/16, 384/2, Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz. 

 

Wykonanie niniejszego projektu powinno przebiegać w następującej kolejności: 

a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót 

b) Dokonanie geodezyjnego wyniesienia projektu na gruncie (wyniesienie punktów głównych  

i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze, sprawdzenie założeń projektowych 

w terenie) i protokolarne przekazanie wyniesionej trasy wykonawcy robót 

c) Roboty budowlano – montażowe:  

 Wykonanie wykopów, montaż projektowanego rurociągu, wykonanie prób szczelności 

projektowanego rurociągu, zasypywanie wykopów. 

d) Prace wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Sposób prowadzenia robót powinien być zgodny z zapisami Decyzji wydanych przez 

PGWWP.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

     Miejscowość Łukanowice położona jest w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie). 

Inwestycja jest prowadzona na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody około 2,6 km na wschód od 

miasta Wojnicz i dalej (po istniejącej obecnie trasie) w kierunku południowym przecinając 

lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Dunajec, potok Więckówka i kończy się przy granicy z 

miejscowością Isep w istniejącej komorze ujęciowej wody. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem, z racji funkcjonowania stacji SUW, wyposażony jest w 

niezbędną infrastrukturę jak drogi dojazdowe, sieć wodociągowa, elektryczna i telefoniczna, 

kanalizacyjna. Znajdują się także istniejące budynki i obiekty techniczne i technologiczne oraz 

niezbędne zaplecze dla pracowników. Remontowany rurociąg lewarowy także stanowi część 

infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody. 
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Istniejąca jak i projektowana trasa rurociągu została uwidoczniona na Projekcie Zagospodarowania 

Terenu sporządzonym na mapie do celów projektowych w skali 1:500. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, ukształtowanie terenu i zieleni 

      Zamierzeniem projektowym jest wymiana istniejącego rurociągu wodociągowego lewarowego po 

istniejącej trasie. Są to obiekty liniowe podziemne realizowane w gruncie oprócz odcinka 

stanowiącego przekroczenie potoku Więckówka, które jest realizowane ponad dnem koryta. 

Wykonanie inwestycji nie spowoduje trwałego zajęcia terenu pod inwestycję większego niż teren 

zajmowany dotychczas. Podsumowując inwestycja nie przyczyni się do zmian w ukształtowaniu 

wysokościowym terenu oraz jego zagospodarowaniu. Po zakończeniu robót budowlanych teren 

budowy zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. 

Realizacja projektowanych sieci wymaga czasowego zajęcia pasa robót, którego wielkość 

przyjęto na szerokości od 1,5 do 2,0 m (przeciętnie 1,8 m). Przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne, 

umocnione szalunkami.  

Przewiduje się odkład urobku wzdłuż wykopów i odwóz urobku z wykopów na miejsce wskazane 

przez inwestora. Dostarczanie niezbędnych materiałów i sprzętu na budowę będzie się odbywać 

istniejącymi drogami.  

Głębokość posadowienia rurociągów jest podyktowana ukształtowaniem terenu, wymaganym 

minimalnym spadkiem zapobiegającym odkładaniu się osadów. 

       Szczegóły pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z Projektem 

Zagospodarowania Terenu (rys.1) oraz na pozostałych rysunkach.  

Projekt wykonano zgodnie z Decyzją zwalniającą z zakazów i pozwoleniem wodnoprawnym. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi. 

      Wykonanie inwestycji nie przyczyni się do zmian w ukształtowaniu wysokościowym terenu oraz 

jego wykorzystaniu. 

     Realizacja wiąże się z czasowymi utrudnieniami, które będą występować tylko czasowo podczas 

robót budowlanych. Dostarczanie niezbędnych materiałów i sprzętu na budowę będzie się odbywać 

istniejącymi drogami. W trakcie realizacji robót zachowana będzie ciągłość przejazdu i dojścia do 

posesji. 

 Ukształtowanie zieleni pozostaje bez zmian.  

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 Powierzchnia terenu czasowo zajętego pod budowę całej inwestycji wynosi około 1200 m
2
.  

-Powierzchnia zabudowy zajęta przez zaprojektowane obiekty wynosi 254 m
2
. 

-Powierzchnia oddziaływania wynosi około 691 m
2
. 
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5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie MPZP 

     Lokalizacja inwestycji znajduje się poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków. Dla 

rozpatrywanego terenu nie sporządzono MPZP. Przebieg inwestycji wymagał zwolnienia z zakazów 

wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu dla środowiska oraz zdrowia ludzi.  

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

     Nie dotyczy – teren inwestycji położony jest poza granicami obszarów górniczych. 

 

 

7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie powoduje trwałej zmiany 

stosunków wodnych, ani zmian w lokalnym ukształtowaniu terenu.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwiskowymi wg SOPO. 

Znaczna część inwestycji znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – na 

terenie międzywala rzeki Dunajec i 50-cio metrowej strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego. 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji budowlanych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 

Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas występowania 

zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie 

wykonywania. Wjazdy na teren budowy należy dokładnie oznaczyć. Ze względu na hałas i drgania 

występujące w czasie wykonywania prac budowlanych, prace te należy wykonać między godziną 6.00 

– 22.00. 

Dodatkowym zagrożeniem może być wystąpienie stanów powodziowych w związku z tym etapy 

prac powinny być dostosowane przez wykonawcę robót budowlanych do prowadzenia ich poza 

okresami powodziowymi z jednoczesnym monitorowaniem stanu pogodowego i stanu wód Dunajca 

na bieżąco, na odcinku powyżej przekroju zamykającego prace wykonawcze. 

Zapewnienie przez wykonawcę stacjonowania sprzętu przy prowadzonych wykopach, z 

przygotowanym materiałem do natychmiastowego zasypu gdy pojawi się ryzyko nadejścia fali 

powodziowej, sygnalizowane przez służby hydrologiczne, których nakaz monitorowania wymieniono 

powyżej. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

     Zgodnie z przepisem Prawa budowlanego jako obszar oddziaływania planowanego obiektu 

należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
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odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu.  

Przeprowadzona analiza obszaru oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek, na 

których istnieje ona dotychczas. Na wszystkie działki Inwestor posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Na podstawie Prawa budowlanego oraz Polskiej Normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (pkt 2.3.2 i 2.3.3) wyznaczono teren oddziaływania 

obiektu liniowego. Po rozważeniu wymaganych odległości od innych obiektów wyznaczono obszar 

oddziaływania inwestycji i stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu liniowego mieści się w 

zakresie granic działek, przez które przebiega. 

Całkowita powierzchnia oddziaływania liczona wzdłuż całego liniowego obiektu budowlanego 

wynosi około 691 m
2
. 

 

9. Dane wynikające ze specyfiki obiektu 
      

Dla niniejszej inwestycji zostały przeprowadzone badania hydrogeologiczne oraz sporządzona 

opinia. Uzyskano zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku – Prawo Wodne oraz Decyzje pozwolenia wodnoprawnego. 

 

 

 
 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1. Projekt Zagospodarowania Terenu - skala 1:500 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

A. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne 

parametry techniczne. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania 

do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

     Zamierzeniem objętym projektem budowlanym jest wykonanie inwestycji dot. przedsięwzięcia pn.: 

„Remont rurociągu lewarowego Ø500 o długości ok. 400m od komory ujęciowej do studni 

zbiorczej wody surowej na SUW Łukanowice”.  

Przeznaczeniem projektowanej inwestycji jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla celów 

pitnych i gospodarczych dla miasta i gminy Brzesko, Wojnicz, Dębno i częściowo Zakliczyn.  

W związku z powyższym zaistniała konieczność remontu istniejącego rurociągu lewarowego 

łączącego istniejącą komorę ujęciową z istniejącą komorą na Stacji Uzdatniania Wody w 

Łukanowicach. Rurociąg jest wyeksploatowany i w złym stanem technicznym. Powstałe 

nieszczelności powodują zerwanie strugi wodnej w rurociągu co zagraża występowaniem coraz 

częstszych awarii i przerw w dystrybucji i dostawach wody. 

Przedsięwzięcie wyremontowania rurociągu lewarowego przebiegać będzie bez zmiany jego 

pierwotnej trasy i długości. Polegać będzie na wymianie skorodowanych rur żeliwnych DN500 na rury 

dwuwarstwowe PEHD o średnicy 560 x 50,8 mm SDR11 PN16. 

Lokalizacja inwestycji na lewym brzegu Dunajca wymusza konieczność przekroczenia 

projektowanym rurociągiem wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec oraz potoku Więckówka. 

 W związku z lokalizacją inwestycji, Dyrektor RZGW w Krakowie PGWWP, zwolnił 

Inwestora RPWiK w Brzesku z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonania wykopów i obiektów budowlanych w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy lewego walu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie 

odpowietrznej i odwodnej, w celu realizacji niniejszej inwestycji. 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), uzyskano 

pozwolenie wodnoprawne na: 

- Prowadzenie pod lewym wałem przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km 38 + 826, rurociągu 

wodociągowego Ø 560 x 50,8 mm PEHD, w istniejącej rurze osłonowej DN1000, o długości 28,0 m, 

posadowionej na głębokości od 1,6 m do 2,2 m pod podstawą wału, na działkach nr 239 obręb 0004 

Isep i nr: 295/3, 384/11, 384/2 obręb 0006 Łukanowice, gmina Wojnicz (X: 5535583.32; Y: 

7490887.18 - X: 5535610.35; Y: 7490894.74). 

- Prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Więckówka w km 0 + 075 rurociągu 

wodociągowego Ø 560 x 50,8 mm PEHD, o długości 15 m, w rurze ochronnej DN700, umieszczonej 

ponad ciekiem na rzędnej 196,34 m n.p.m., 1,4 m nad dnem potoku, na trzech podporach z betonu 
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zbrojonego na działkach nr 239 obręb 0004 Isep i 296/4 obręb 0006 Łukanowice, gmina Wojnicz (X: 

5535496.36; Y: 7490863.83 - X: 5535510.80; Y: 7490867.90). 

- Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (tj. między linią brzegu rzeki a 

lewym wałem przeciwpowodziowym rzeki Dunajec w km ok. 41 + 000) nowych obiektów 

budowlanych - rurociągu wodociągowego Ø 560 x 50,8 mm PEHD o długości ok. 232 m (od komory 

ujęciowej do komory przewiertowej po stronie odwodnej na działkach nr 239 obręb 0004 Isep i 296/4 

obręb 0006 Łukanowice, gmina Wojnicz (X: 5535375.74, Y: 7490883.57; X: 5535583.32, Y: 

7490887.18). 

Istniejąca rura ochronna pod wałem ma średnicę nominalną 1000 mm i długość 28 metrów. 

Jest ułożona od istniejącej komory od strony odwodnej do istniejącej komory od strony odpowietrznej 

– zgodnie z załączonym rys. nr 1. 

Komora od strony odwodnej znajduje się w odległości 8,3 m od stopy wału. 

Komora od strony odpowietrznej znajduje się w odległości 2,3 m od stopy wału. 

Głębokość ułożenia rury osłonowej pod stopą wału to około 1,6 m do 2,2 m – zgodnie z rys. nr 2. Z 

rury tej zostanie wysunięty istniejący rurociąg i wsunięty na płozach nowy rurociąg, bez naruszania 

struktury rury osłonowej i wału. 

Odbudowane zostanie przekroczenie potoku w tym samym miejscu i na takiej samej 

wysokości wraz z podporami. Rurociąg lewarowy (560 x 50,8 mm) zostanie umieszczony ponad 

ciekiem w stalowej rurze ochronnej (DN700) a wolna przestrzeń między rurami wypełniona zostanie 

materiałem izolacyjnym. Bose końce rury osłonowej zostaną szczelnie zamknięte manszetami. 

Całkowita długość rury ochronnej wynosi 15 m, osadzona zostanie tak jak dotychczas na 3 podporach, 

które zostaną odbudowane z betonu zbrojonego. 

Część dolna koryta Więckówki w miejscu przekroczenia rurociągiem jest obecnie 

uregulowana i umocniona i nie zostanie naruszona. W przypadku ewentualnego uszkodzenia podczas 

robót budowlanych umocnienia zostaną odtworzone. 

 Lokalizację przekroczenia cieku oraz przekrój przedstawiają rysunki. 

Od strony odwodnej wału, w odległości około 8,3 m od jego stopy (i dalej zgodnie z 

rys. nr 1), będzie wykonany wykop w celu usunięcia istniejącego rurociągu i montażu nowego z rur 

polietylenowych 560 x 50,8 mm SDR11 PN16 łączonych elektrooporowo lub poprzez zgrzewanie 

doczołowe. 

Szerokość wykopów wyniesie około 1,8m. Głębokość wykopów będzie się wahać od około 2,0 m do 

około 2,5 m od poziomu terenu istniejącego. Łączna długość wykopu w strefie ochronnej od strony 

odwodnej wyniesie około 42 metry. Poza strefą około 182 metry. 

Od strony odpowietrznej wału, w odległości około 2,3 m od jego stopy (i dalej zgodnie z rys. nr 1), 
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również będzie wykonany wykop w celu usunięcia istniejącego rurociągu i montażu nowego z rur 

polietylenowych 560 x 50,8 mm SDR11 PN16 łączonych elektrooporowo lub poprzez zgrzewanie 

doczołowe. 

Szerokość wykopów wyniesie około 1,8m. Głębokość wykopów będzie się wahać od około 2,0 m do 

około 2,5m od poziomu terenu istniejącego. Łączna długość wykopu w strefie ochronnej od strony 

odpowietrznej wyniesie około 116 metrów. Poza strefą około 30,5 metra. 

Wszystkie wykopy zasypane zostaną gruntem rodzimym, warstwami z odpowiednim zagęszczeniem 

spełniającym warunek Is>0,95. Rurociągi będą na całej długości wykopu w strefie ochronnej wału, 

układane w bentomacie, celem uniemożliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż 

wykonanych rurociągów. 

 Ponieważ inwestycja przebiega po istniejącej lokalizacji nie zmieni krajobrazu, w którym 

funkcjonuje od lat i wpisała się w otoczenie. 

 

2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
      

 Projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej oraz proste 

warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463.  

Może wystąpić konieczność szalowania i odpompowywania wody z wykopów.  

Według normy PN -81/B – 03020 głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m p.p.t.  

Opinia i dokumentacja hydrogeologiczna znajduje się w części formalno-prawnej. Przed 

przystąpieniem do robót należy zapoznać się z ww. dokumentacją. 

 

 

3. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne 

     Omawiane obiekty nie wymagają działań zwianych z zapewnieniem warunków do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne. 

 

4. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi  
 

4.1. Trasy zaprojektowanych sieci 

     Trasa rurociągu wodociągowego lewarowego wytyczona jest po trasie istniejącej dotychczas.   

     Szczegóły pokazano na mapie zagospodarowania terenu oraz profilu podłużnym. 
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4.2. Włączenie do sieci istniejącej  

    Miejscem włączenia zaprojektowanego rurociągu jest istniejąca komora ujęciowa przy rzece 

Dunajec oraz istniejąca komora wody surowej bezpośrednio na terenie stacji uzdatniania wody w 

Łukanowicach. 

4.3. Skrzyżowania i kolizje na trasie projektowanych sieci 

     W miejscu skrzyżowań z udokumentowanymi przewodami podziemnymi danego terenu, roboty 

ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Na terenie działki mogą znajdować się również podziemne przewody niezinwentaryzowane. Takie 

przewody należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.  

     W miejscu skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi przewodami podziemnymi należy 

przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na ich dokładne zlokalizowanie 

sytuacyjne i wysokościowe. 

  Roboty prowadzić zgodnie z normami branżowymi sposobem ręcznym. Skrzyżowania należy 

wykonać pod nadzorem administratora tych sieci czyli RPWiK Brzesko. 

4.3.1. Skrzyżowanie z siecią elektryczną i telefoniczną 

     W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych oraz teletechnicznych należy wykonać wykopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać zgodnie  

z normą PN – 76/E-05125 a na odsłonięte kable należy założyć rury ochronne PVC dwudzielne Ø110, 

typu Arot A110PS, o długości 3,0 m lub 5,0 m w zależności od kąta skrzyżowania.  

W strefie napowietrznych linii elektrycznych oraz teletechnicznych nie wolno wykonywać robót 

sposobem mechanicznym. 

4.3.2. Skrzyżowanie z istniejącą siecią 

     W miejscu występowania skrzyżowania sieci istniejących z projektowanymi należy przed 

przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na dokładne zlokalizowanie sytuacyjne i 

wysokościowe istniejących przewodów. Roboty prowadzić zgodnie z normami branżowymi 

wyłącznie ręcznie. Skrzyżowania należy wykonywać pod nadzorem RPWiK Brzesko. 

 

4.4. Wykopy 

     Realizacja Inwestycji wymaga czasowego zajęcia terenu robót, którego powierzchnię oszacowano 

na 1200 m
2
.  

Przewiduje się odkład urobku wzdłuż wykopów i odwóz urobku z wykopów na miejsce wskazane 

przez inwestora. Wykopy należy wykonać zgodnie z polskimi normami.  

Dostarczanie niezbędnych materiałów i sprzętu na budowę będzie się odbywać istniejącymi drogami.  
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4.4.1. Zabezpieczenie i obudowa wykopów 

     Zaleca się zastosowanie następujących rodzajów zabezpieczeń ścian wykopów:  

 Dla głębokości do 2,0 m przewidziano typową obudowę skrzyniową (max parcie 

ziemi 18.6 kN/m
2
) lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych 

dopuszczona do stosowania w budownictwie. 

 Dla wykopów liniowych o głębokości od 2,0 do 3,70 m proponuje się zabezpieczenie 

ścian typowa obudowę pogrążalną (max. parcie ziemi 22.0 kN/m
2
) lub innej  

o podobnych parametrach wytrzymałościowych dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie  

 Wykonawca może zastosować inne typy zabezpieczeń pod warunkiem spełnienia warunków 

wytrzymałościowych na założone max parcie ziemi, lub posiadanie świadectwa dopuszczenia do 

stosowania dla określonych głębokości wykopów. 

       

UWAGA! 

      Badania geologiczne wykonano w pewnych odległościach otworów badawczych od siebie. Podają 

one parametry i warunki w gruncie w danym miejscu. Na etapie projektu nie ma możliwości 

zlokalizowania wystąpienia wkładek, soczewek itp. Miejscowych zmian rodzajów gruntu i jego 

parametrów, oraz poziomów występowania wody. Dlatego zobowiązuje się Kierownika Budowy  

i Inspektora Nadzoru do bieżącego oceniania stanu faktycznego podłoża gruntowego.  

 

4.4.2.Odwodnienie wykopów na czas budowy 

     W przypadku pojawienia się wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej  

w przeprowadzonych wykopach, przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą drenażu lub  

w miejscach mocniej nawodnionych za pomocą igłofiltrów. 

Drenaż wykonać z rurek drenażowych z PVC Ø 100 ułożonych w warstwie żwiru o grubości 20 cm, 

po jednej stronie wykopów, ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi. Układanie drenażu 

rozpocząć od najniższego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednocześnie buduje się studzienkę 

zbierającą, z której odpompowuje się napływającą wodę. Wodę ze studzienek zbierających jak  

i igłofiltrów należy odprowadzić przy pomocy pomp do istniejących rowów odwadniających. 

Należy zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych do wykopu. Obudowa wykopu 

wyniesiona ponad poziom terenu oraz usypanie gruntu ze spadkiem 5% (od krawędzi wykopu  

na zewnątrz). 
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5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych  
 

5.1. Istniejąca komora ujęciowa przy Dunajcu  
 

 Wewnątrz komory należy dokonać wymiany pionowego odcinka rurociągu wraz z przejściem 

szczelnym przez ścianę zbiornika. 

Zaprojektowano rurociąg dwuwarstwowy PE100 o średnicy 560 x 50,8 mm SDR11 PN16. 

Powstałe podczas zgrzewania elektrooporowego wylewki (wargi) wewnątrz rurociągów należy obciąć 

ponieważ będą w sposób istotny zakłócać przepływ lewara. Zgodnie z opinią producentów rur, 

prawidłowe obcięcie wylewek nie wpływa na jakość połączeń. 

Rurociągi technologiczne w komorze zamocować należy za pomocą podpór typowych 

wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunku nr 5. 

 

5.2. Istniejąca komora wody surowej na SUW 

Wewnątrz komory należy dokonać wymiany pionowego odcinka rurociągu wraz z przejściem 

szczelnym przez ścianę zbiornika oraz armaturą. Odcinek rurociągu wewnątrz komory stanowi tzw. 

głowicę lewara, która wyposażona jest w przepustnicę odcinająco – regulacyjną, zwężkę Venturiego, 

zawory do opróżniania i napełniania lewara oraz odpowietrzania za pomocą pompy próżniowej. 

Do automatycznego odpowietrzania lewara służy zaprojektowana zwężka Venturiego, która zasysa 

zebrane powietrze w głowicy dzięki lokalnemu zwiększeniu prędkości przepływu.  

Zaprojektowano rurociąg dwuwarstwowy PE100 o średnicy 560 x 50,8 mm SDR11 PN16. 

Powstałe podczas zgrzewania elektrooporowego wylewki (wargi) wewnątrz rurociągów należy obciąć 

ponieważ będą w sposób istotny zakłócać przepływ lewara. Zgodnie z opinią producentów rur, 

prawidłowe obcięcie wylewek nie wpływa na jakość połączeń. 

Rurociągi technologiczne oraz armaturę w komorze zamocować należy za pomocą podpór 

typowych wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunku nr 6. 

 

5.3. Układanie rur 

     Dno wykopu należy dokładnie wyrównać. W wypadku wystąpienia tzw. „przekopu” – 

nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop należy wypełnić ubitym piaskiem. Rury należy 

układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Rury układa się „pod spad”. 

Powierzchnia podsypki powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana  

w obrębie kata 90˚, stanowiąc łożysko nośne dla rurociągu. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu 

prawidłowości spadku i próbie szczelności należy obsypać ręcznie warstwą ochronną z piasku 

sypkiego do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna być wykonywana 
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warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rur i starannie ubijana po obu stronach rury. 

Dopuszcza się stosowanie przesianego materiału rodzimego do obsypki pod warunkiem, że średnica 

ziaren nie przekroczy 20 mm, oraz materiał nie będzie zawierał ostrych odłamków. Pozostała cześć do 

zasypania wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (85 

- 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora). 

W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy zastosować wymianę gruntu  

na głębokości 85cm pod dnem projektowanych rurociągów – 30 cm narzutu kamiennego 

stabilizującego, na to 40 cm warstwę żwiru (uziarnienie 5-50mm) „owiniętą” geowłókniną Drefon 

S200. Bezpośrednio pod rurą należy zastosować 20cm podsypkę piaskową (zagęszczenie – 85 - 95% 

ZMP).  

W celu zapobieżenia wystąpienia uprzywilejowanej drogi filtracji w strefie 50-cio metrowej od 

stopy wału rurociągi należy układać w bentomacie. 

Powyższe rozwiązania pokazano na rysunkach schematycznych nr 8. 

Na łukach i kolanach przewidziano zastosowanie bloków oporowych – przykład przedstawia 

załączony schemat rysunek nr 9.  

Powstałe podczas zgrzewania elektrooporowego wylewki (wargi) wewnątrz rurociągów należy obciąć 

ponieważ będą w sposób istotny zakłócać przepływ lewara. Zgodnie z opinią producentów rur, 

prawidłowe obcięcie wylewek nie wpływa na jakość połączeń. 

 

5.4. Obliczenia hydrauliczne lewara 

 

Schemat układu lewarowego w Łukanowicach: 
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Wyniki obliczeń 
Ciśnienie atmosferyczne przyjęto 900 hPa 

Warunek techniczny pracy lewara P1/ > Pw/ 

Q V Re l h P1/ 0 stC 20 stC 40 stC 50 stC 

m
3
/h m/s - - m m 0,06 m 0,24 m 0,75 m 1,25 m 

1246,00 2,10 961349 0,0182 5,28 0,059 kawitacja kawitacja kawitacja kawitacja 

1200,00 2,02 925858 0,0182 4,90 0,407 ok ok kawitacja kawitacja 

1100,00 1,85 848703 0,0182 4,12 1,117 ok ok ok kawitacja 

1000,00 1,68 771548 0,0183 3,42 1,753 ok ok ok ok 

950,00 1,60 732971 0,0183 3,08 2,055 ok ok ok ok 

800,00 1,35 617238 0,0184 2,20 2,861 ok ok ok ok 

700,00 1,18 540084 0,0185 1,69 3,322 ok ok ok ok 

650,00 1,09 501506 0,0185 1,45 3,533 ok ok ok ok 

625,00 1,05 482218 0,0186 1,35 3,628 ok ok ok ok 

600,00 1,01 462929 0,0186 1,24 3,724 ok ok ok ok 

594,13 1,00 458400 0,0186 1,22 3,746 ok ok ok ok 

550,00 0,93 424351 0,0187 1,05 3,900 ok ok ok ok 

525,00 0,88 405063 0,0187 0,96 3,985 ok ok ok ok 

500,00 0,84 385774 0,0188 0,87 4,063 ok ok ok ok 

475,00 0,80 366485 0,0188 0,79 4,140 ok ok ok ok 

450,00 0,76 347197 0,0189 0,71 4,210 ok ok ok ok 

425,00 0,72 327908 0,0189 0,63 4,280 ok ok ok ok 

415,00 0,70 320192 0,0190 0,60 4,305 ok ok ok ok 

400,00 0,67 308619 0,0190 0,56 4,344 ok ok ok ok 

300,00 0,50 231464 0,0193 0,32 4,563 ok ok ok ok 

150,00 0,25 115732 0,0206 0,08 4,778 ok ok ok ok 

50,00 0,08 38577 0,0240 0,01 4,845 ok ok ok ok 
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5.5. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe elementów konstrukcyjnych 

obiektów 

 

 Do odtworzenia trzech podpór rurociągu przekraczającego potok Więckówka zaprojektowano 

beton klasy B25 z dodatkiem plastyfikatora np. Hydroplast  oraz stal zbrojeniową klasy 34GS (A-III) i 

STOS (A-0). Podpory będą ustawiane na wylewce z chudego betonu klasy B15. Na całej powierzchni 

podpór przewidziano zastosowanie izolacji ciężkiej. 

Szczegóły rozwiązań pokazano na rysunkach nr 3 do 3c. 

 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 

     Nie dotyczy 

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 

7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 

 

 Zaprojektowane obiekty nie wymagają zużycia wody większego niż na potrzeby 

utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz istniejących komór, które zaspokaja sama Stacja 

Uzdatniania Wody.  

Obiekty służą do poboru wody z komory ujęciowej. Nominalny przepływ wody surowej wynosi około 

600 m
3
/h.  

Ścieki nie będą powstawały na etapie eksploatacji. Zabezpieczeniem i wywozem ścieków bytowo 

gospodarczych powstałych na etapie prac budowlanych zajmie się firma wykonawcza. 

 

7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  

     Ewentualne zanieczyszczenia mogą wystąpić jedynie na etapie wykonawstwa – emisja 

zanieczyszczeń powietrza z maszyn budowlanych, które zanikną wraz z zakończeniem prac 

budowlanych. 

 

 7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

     Na terenie inwestycji nie będą produkowane odpady. Ewentualne odpady mogą powstać jedynie na 

etapie wykonawstwa i usuwane będą przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne 

uprawnienia.  

 

7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń  

     Ewentualne emisje hałasu z maszyn budowlanych jedynie na etapie wykonawstwa, które zanikną 

wraz z zakończeniem prac budowlanych.  
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7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziem, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

     Wpływ na istniejący drzewostan – w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki 

drzew. Samosiewy z terenu istniejącego lewara usuwane są na bieżąco w ramach utrzymania i 

konserwacji.  

     Wpływ na powierzchnię ziemi – oddziaływanie na powierzchnię ziemi ogranicza się  

do usunięcia warstwy gleby oraz darni w okresie realizacji inwestycji i tylko w obrębie wykopów, a po 

wykonaniu robót przy obiektach liniowych warstwa usuniętego humusu zostanie odtworzona.  

     Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne – brak negatywnego oddziaływania na wody 

powierzchniowe i podziemne.  

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

 Nie dotyczy. Teren Stacji Uzdatniania Wody wyposażony jest w istniejący system ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji  
 

9.1. Odbudowa nawierzchni drogowej 

     Po zakończeniu robót w obrębie istniejących dróg i chodników, wykonawca musi odtworzyć 

podbudowę i warstwę nawierzchni, doprowadzając układ komunikacji do stanu w jakim zastał.  

 

9.3. Odtworzenie pozostałego zagospodarowania terenu 

     Po wykonaniu robót budowlanych na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu 

należy odtworzyć istniejącą warstwę humusu, poprzez jej zdjęcie przed rozpoczęciem wykopów, a 

następnie rozłożenie po zakończeniu robót ziemnych. 

 

10.Uwagi końcowe  

1) Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami zawartymi w 

części formalno-prawnej projektu budowlanego. 

2) Osoby lub firmy prowadzące na zlecenie Wykonawcy stały nadzór geologiczny muszą być 

zaakceptowane (lub wskazane) przez Inwestora / Zamawiającego. 

3) Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu. 

4) Całość prac należy wykonywać i prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz z wytycznymi zawartymi w: 

 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót COBRTI INSTAL. 

 Instrukcjami projektowania, wykonania i odbioru robót producentów materiałów i urządzeń. 
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5) Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem istnieje możliwość 

zmiany producenta stosowanych rur i kształtek, armatury, pod warunkiem zachowania ich 

parametrów technicznych. 

6) Po wykonaniu inwestycji należy dokonać odbioru wykonanych obiektów zgodnie z 

obowiązującymi procedurami. 

7) Po zakończeniu prac należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 

 

11. Ustosunkowanie do zaleceń zawartych w uzgodnieniach  
 

 Projekt jest zgodny z wymogami Inwestora 

 Projekt zgodny z wymogami, wytycznymi, uzgodnieniami zawartymi w części formalno-

prawnej. 

 Projekt zgodny z  art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BIOZ 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU.03.120 poz. 1126). 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

 

„Remont rurociągu lewarowego Ø500 o długości ok. 400m od komory ujęciowej do 

studni zbiorczej wody surowej na SUW Łukanowice” 
 

Lokalizacja: 

Miejscowość: Isep, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Isep 0004 

dz. nr: 239 

Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz 

Miejscowość: Łukanowice, Powiat: tarnowski, Województwo: małopolskie 

Obręb: Łukanowice 0006 

dz. nr: 296/1, 296/4, 295/3, 384/1, 385/7, 385/8, 385/9, 386/6, 386/7, 386/16, 384/2 

Jednostka ewidencyjna 121613_5 Wojnicz 

 

Inwestor: 

RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.  

ul. Solskiego 13,  

32-800 Brzesko 

 

 

Projektant:  

Wanda Adamska  

Ul. Nowy Świat 4a,                

32-020 Wieliczka                

 

 

Sprawdzający: 

Grażyna Marszałek 

ul. Cisowa 32,  

39-200 Dębica 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest  

w rozdziale „Zakres opracowania” w opisie technicznym do planu zagospodarowania terenu. 

Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę 

robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren robót, a następnie dostosować  

i zabezpieczyć infrastrukturę techniczną.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący rurociąg wodociągowy lewarowy DN500 – podlegający wymianie. 

Istniejąca komora ujęciowa przy rzece Dunajec. 

Istniejąca komora zbiorcza wody surowej na terenie SUW. 

Istniejące komory przewiertowe oraz rura ochronna DN1000 pod istniejącym wałem 

przeciwpowodziowym. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji budowlanych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 

Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas występowania 

zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie 

wykonywania. Wjazdy na teren budowy należy dokładnie oznaczyć. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożeń 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
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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, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urządzenia ochronne 

 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonania robót i zaznajomienie z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich robót 

 zaznajomieniu pracowników gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest 

wyposażona. 

Dodatkowym zagrożeniem może być wystąpienie stanów powodziowych w związku z tym etapy 

prac powinny być dostosowane przez wykonawcę robót budowlanych do prowadzenia ich poza 

okresami powodziowymi z jednoczesnym monitorowaniem stanu pogodowego i stanu wód Dunajca 

na bieżąco, na odcinku powyżej przekroju zamykającego prace wykonawcze. 

Zapewnienie przez wykonawcę stacjonowania sprzętu przy prowadzonych wykopach, z 

przygotowanym materiałem do natychmiastowego zasypu gdy pojawi się ryzyko nadejścia fali 

powodziowej, sygnalizowane przez służby hydrologiczne, których nakaz monitorowania wymieniono 

powyżej. 
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B.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys.2. Profil podłużny rurociągu lewarowego -    skala 1:100/500 

Rys.3. Przejście nad potokiem Więckówka -    skala 1:50 

Rys.3a. Przejście nad potokiem - zbrojenie podpory H= 2,1m -   skala 1:25 

Rys.3b. Przejście nad potokiem - zbrojenie podpory H= 2,3m -   skala 1:25 

Rys.3c. Przejście nad potokiem - zbrojenie podpory H= 1,6m -   skala 1:25 

Rys.4. Przejście pod wałem przeciwpowodziowym -    skala 1:50 

Rys.5. Komora ujęciowa przy Dunajcu -    skala 1:50 

Rys.6. Komora wody surowej na SUW -    skala 1:50 

Rys.7. Schemat obudowy wykopów wąskoprzestrzennych -   skala --- 

Rys.8. Posadowienie rurociągu w gruntach nośnych i słabonośnych oraz bentomacie -  skala --- 

Rys.9. Schemat bloków oporowych -     skala --- 
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IV.  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  

 

1. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

2. Kserokopia uprawnień i przynależności do Izb Branżowych Projektantów  

3. Pismo PGWWP Nadzór Wodny w Tarnowie z dnia 29-04-2019 roku, znak: 

KR.3.6.434.6.2019.JK  

4. Pismo PGWWP Nadzór Wodny w Tarnowie z dnia 29-05-2019 roku, znak: 

KR.3.6.434.6.2019.JK. 

5. Badania hydrogeologiczne wraz z opinią. 

6. Decyzja zwalniająca z zakazów art.176 Prawa Wodnego znak: KR.RPP.423.116.2019.PT z 

dnia 08-04-2020 roku. 

7. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego PGWWP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu 

znak: KR.ZUZ.3.4210.456.2020.MG z dnia 22-09-2020 roku.  

 


