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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.  DANE OGÓLNE 

 

1.1.   Inwestor 
Inwestorem inwestycji jest „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. 
z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra. 

1.2.   Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy: 

 sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Żeglarskiej, Kapitańskiej i 

Fregatowej, 

 kanalizacji sanitarnej w Żeglarskiej i Kapitańskiej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek, 

2) rozbiórki istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz studni 

kanalizacyjnej przy ul. Kapitańskiej w Zielonej Górze. 

1.3. Podstawa opracowania. 

 umowa zawarta pomiędzy ZWiK w Zielonej Górze a firmą ANI PRO w 

Zielonej Górze, 

 aktualne matryce planów sytuacyjno-wysokościowych terenu 

projektowanej inwestycji w skali 1:500,  

 warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej nr 238/15 z dnia 26.11.2015 r. 

 wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i 
właścicielami gruntów, 

 opinia geotechniczna opracowana przez pracownię Projektową 
GEOEKO dr Andrzej Kraiński w marcu 2016 r., 

 literatura fachowa. 
  

2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I ZAKRES ZAMIERZENIA 
INWESTYCYJNEGO  

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji 

sanitarnej w ul. Kolejowej, Żeglarskiej, Kapitańskiej i Fregatowej w Zielonej 
Górze. 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega w ciągach komunikacyjnych 
należących (lub administrowanych) do Urzędu Miasta Zielona Góra. 

Szczegółowa lokalizacja inwestycji przedstawiona jest na planie sytuacyjno-

wysokościowym w skali 1 : 500 (rys. nr 1.1-1.2). 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na przedmiotowym terenie istnieje zabudowa domków jednorodzinnych 

zlokalizowana wzdłuż dróg. Ponadto znajduje sie tam sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć gazowa, elektryczna.  
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o 

średnicy 90-110.  

Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej zaprojektowano: 

 przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Żeglarską i Sztormową do 

istniejącej sieci wodociągowej o średnicy  110 z rur PE, 

 ul. Kapitańskiej do istniejącej sieci o średnicy  63 z rur PE. 

Zaprojektowano: 

 wodociąg o średnicy  110 mm z rur PE 100 SDR11, 

 hydranty nadziemne p.poż. DN80. 

W celu ochrony p.poż. zaprojektowano 8 hydrantów nadziemnych DN80 o 
wydajności min. 10 dm3/s.   

Poniżej podano zakres rzeczowy: 

– rury d = 110 mm PE       – L = 812,0m 

– hydranty p.poż. nadziemnie dn80     – 8 szt. 

– zasuwy kołnierzowe dn100      – 4 szt. 
 

KANALIZACJA SANITARNA 

Na przedmiotowy terenie zaprojektowano: 

1) w ul. Żeglarskiej - kanał grawitacyjny o śr. 200 z odgałęzieniami do granic 
działek o średnicy 160 mm, 

2) w ul. Kapitańskiej: 

 przebudowę istniejącego kanału sanitarnego przechodzącego obecnie 
przez działki prywatne z przełączeniem istniejącego przyłącza z bud. nr 

12, 

 likwidację odcinka kanalizacji sanitarnej o długości L=8,0 m w ul. 

Kapitańskiej, 

 likwidację dwóch studni kanalizacyjnych betonowych. 

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur z twardego (niespienionego) PVC 

łączonych kielichowo o średnicy  160 i  200.  

Poniżej podano łączne długości kanałów grawitacyjnych i ilości studni: 

 łączna długość przyłączy 160 PVC         –  l =   27,0 m 

 łączna długość kanałów grawitacyjnych 200 PVC       –  l =   219,0 m 

 studnie betonowe1000         –  8 szt. 

 
 

5. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 
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Inwestycja nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

Teren na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie jest wpisany 

do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowane obiekty nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia ludzi. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze 
„Natura 2000”.  

Na etapie inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 
 
6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 
projektuje się przedsięwzięcie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami). 
 
7. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJACYM 

UZBROJENIEM 

Wszystkie prace związane z prowadzeniem robot w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia należy wykonać zgodnie z opinią KUPS wydaną przez Urząd 
Miasta Zielona Góra oraz zgodnie z załączonymi do opinii załącznikami 
wydanymi przez operatorów istniejących sieci – protokół wraz z załącznikami 

dołączony jest do projektu budowlanego. 

a) Skrzyżowania projektowanych rurociągów z gazociągiem  

Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem 
zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501. Wodociąg zaprojektowano, 
zachowując min. odległość pionową pomiędzy rurociągami 0,3m. Odległości 
poziome sieci od gazociągów zaprojektowano, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 
686). 

b) Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych rurociągów z kablami 
energetycznymi  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi kablami 
energetycznymi zaprojektowano: 

 na kablach niskiego napięcia rury ochronne typu A110 PS „AROT”, 

 na kablach średniego napięcia rury ochronne typu A160 PS „AROT”, 

o długości jednostkowej L = 3,0 m. 

Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać 
zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1. 

c) Skrzyżowania rurociągów z kablami telekomunikacyjnymi  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi kablami 
telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o długości jednostkowej 

L = 3,0 m. 

d) Skrzyżowania rurociągów z kanalizacją sanitarną  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącą kanalizacją, sieci 
zaprojektowano, zachowując min. odległość pionową pomiędzy rurociągami 

0,3m. Odległości poziome sieci od gazociągów zaprojektowano, zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r 
(Dz. U. Nr 139 poz. 686). 

 
Opracowała: 
 

mgr inż. Anita Nowak 
 
 


