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1.  Rodzaj, rozmiar i usytuowanie inwestycji. 
Rodzaj przedsięwzięcia 

Rodzajem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa sieci wodociągowej na odcinku 
z Dąbrowy do przysiółka Sokolniki gm. Dąbrowa. 

Przebudowa sieci wodociągowej nie podlega wymogom uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w przepisach art. 71 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
nr 199 poz. 1227 ze zmianami), gdyż nie są objęte przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
  
Rozmiar  (skala) przedsięwzięcia:  
  
Rozmiar rzeczowy  przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 
 - sieć wodociągowa: Ø110PE o dł. całkowitej 1 173,0 mb 
 - hydrant naziemny Hn80 z zasuwą Dn 80     1 szt. 
 - hydranty podziemne Hp80 z zasuwą Dn80  2 szt. 

Usytuowanie przedsięwzięcia: 

 Planowana do przebudowy sieć wodociągowa  z armaturą zlokalizowana zostanie przy  
ul. Zamkowej w miejscowości  Dąbrowa i przysiółku Sokolniki gm. Dąbrowa na części działek: 
- 342/2,  356 km. 2, 513 km. 3 obręb Dąbrowa - wł. Gmina Dąbrowa  
- 190/1 km. 2,          497 km. 3 obręb Dąbrowa - droga powiatowa nr 1720. 
 
W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1:1 000 z określeniem granic terenu objętego wnioskiem.  
Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany.   
 
2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości obiektu budowlanego oraz  
     dotychczasowy sposób ich użytkowania i pokrycie szatą roślinną. 

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich użytkowania: 

 Planowana inwestycja liniowa nie wymaga wydzielenia terenu i zostanie zlokalizowana  
w poboczu drogi powiatowej i gruntów stanowiących własność gminy. 
Powierzchnia zabudowy wyniesie 1173*0,1=117,3 m2 = 0,012 ha.  
 
Pokrycie szatą roślinną: 
 Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasach drogowych w terenach 
zabudowanych i pomiędzy miejscowością Dąbrowa i przysiółkiem Sokolniki.   W rejonie inwestycji 
nie występują obiekty będące zabytkami przyrody ani też chronionymi prawem tereny siedlisk flory 
i fauny. W wyniku prowadzonych robót nie zostanie naruszony istniejący drzewostan. 
 
3.  Rodzaj technologii. 
Technologia wykonawstwa. 
 Głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosić będzie ok. 1,5 m  p.p.t.  
Warunki geotechniczne  dla posadowienia proj. wodociągu ustalono  zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. nr 126, poz. 839). 
Przeprowadzone badania gruntowo-wodne terenu projektowanej sieci wodociągowej  reprezentują 
proste warunki gruntowe (§ 5.3.1 Ustawy). Projektowana liniowa inwestycja zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej (§7.1 Ustawy). 
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     Z przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego wynika, że pod nadkładem gleby lub nasypu  do 
głęb. 1,5 m p.p.t. zalegają głównie piaski gruboziarniste ze żwirem . Nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej .   Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne odwodnienie wykopów 
przewiduje się na odcinkach gdzie  pojawi się w nich woda gruntowa oraz w przypadku gromadzenia 
się w wykopach wód opadowych.  
Rurociągi sieci wodociągowej projektuje się układać bezwykopowo metodą sterowanego przewiertu 
horyzontalnego. Długość układanych odcinków wynosić będzie od 20 m do 200 m. Połączenia 
poszczególnych odcinków rurociągów ułożonych metodą przewiertu sterowanego wykonywane będą w  
punktowych wykopach pionowych umocnionych obudowami stalowymi prefabrykowanymi (klinksy).  
Po ułożeniu odcinka rurociągu metodą przewiertu sterowanego , wykonywane będą odkrywki w 
miejscach planowanego montażu kształtek (punkty węzłowe). 

Technologia eksploatacji 

 Sieć wodociągowa  wykonana będzie  z rur PE  łączonych   poprzez zgrzewanie elektrooporowe 
na mufy i kształtki lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Po zmontowaniu poszczególnych odcinków 
rurociągów przeprowadzona będzie próba szczelności na ciśnienie min. 1,0 Mpa. Ciśnienie robocze 
w trakcie eksploatacji wynosić będzie 0,30÷0,40 Mpa, a więc znacznie niższe od ciśnienia próbnego, co 
zagwarantuje w eksploatacji pełną szczelność rurociągów.  

4.  Warianty inwestycji. 
 Nie przewiduje się innych wariantów rozwiązań. Projektowana  przebudowa sieci 
wodociągowej realizowana będzie zgodnie z przyjętą koncepcją modernizacji wodociągów na terenie 
gm. Dąbrowa. 
 
5.  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, energii. 
 Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę i inne surowce. 
 
6.  Rozwiązania chroniące środowisko. 
 Zagrożenia dla środowiska mogące powstać w czasie: 

Etap realizacji robót 
Największą uciążliwość dla środowiska w fazie realizacji inwestycji  stanowić będzie :  

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdów mechanicznych, 
- hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. 

Poniżej przedstawiono prognozowany wpływ realizacji przedsięwzięcia  na poszczególne 
komponenty środowiska naturalnego. 

 
Powietrze atmosferyczne. 
Podczas realizacji zagrożenie dla powietrza atmosferycznego stanowią zanieczyszczenia pochodzące z: 

• eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,  
• terenów składowych,  
• prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy. 
 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać 

 o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.   W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost zużycia 
paliwa oraz  ilości wydzielanych spalin i poziomu hałasu. 
 Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obciążeniach 
silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania 
odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporządzeniach 
 i normach. 
 Podczas robót ziemnych oraz w trakcie transportu i przeładunku kruszyw występuje znaczne pylenie. 
Istotnym czynnikiem ograniczającym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan dróg dojazdowych.  
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 Drogi te powinny mieć równą nawierzchnię, utwardzoną lub zabezpieczoną przed pyleniem itp.  
Z płyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem. 
 Transportowane i składowane na terenie budowy kruszywo powinno być w miarę możliwości 
przykryte a teren budowy powinien być systematycznie zraszany wodą w celu ograniczenia wtórnego pylenia. 
Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca się wykonywać w 
wytwórniach. 
 Teren budowy powinien być zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w możliwie jak 
najmniejszym stopniu dezorganizować ruch w najbliższej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na terenie 
budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 
 
Hałas, wibracje. 

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań 
(młoty pneumatyczne, walce wibracyjne, środki transportu, koparki). 

Użytkowanie tego sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej. Należy zadbać o dobry stan 
techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.). 
Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez: 

• obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, 
• zastosowanie elementów amortyzujących, itp. Elastycznych podkładek, 
• zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 
 

 Środowisko gruntowo-wodne. 
W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych 

substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych (samochody 
ciężarowe, spychacze, walce, koparki), magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych  
do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia, zaplecze 
budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo 
przepuszczalną. Oleje, smary, ropa muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach.  
 
Roślinność.  

Podczas prowadzenia robót będą występowały czynniki zagrażające pobliskiej roślinności. 
 W trakcie budowy do czynników zagrażających zieleni i glebie należą nadmierne zagęszczenie gruntu poprzez 
maszyny i pojazdy.  

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprowadzanych prac budowlanych poprzez owinięcie pni jutą, mchem lub innym miękkim materiałem, 
a następnie deskami oraz obwiązanie sznurem lub drutem zabezpieczającym przed odkryciem.  
Pod koronami drzew nie należy składować materiałów budowlanych ani sprzętu. 

Uszkodzenie korzeni może także nastąpić przy wykonywaniu instalacji podziemnych.  
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimą 

(przemarznięcie). Najbezpieczniej, gdy rośliny są w okresie spoczynku. Ponieważ ciężki sprzęt budowlany 
może zniszczyć korzenie drzew w obrębie wykopów, wszelkie roboty ziemne w obrębie systemu 
korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie.  
 Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy powinny zostać okryte itp. Matami ze słomy lub tkanin 
workowatych. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
 Na etapie organizacji placu  budowy uwzględnione zostanie doprowadzenie na teren budowy wody 
 do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnione odpowiednie warunki sanitarne pracownikom 
poprzez ustawienie ekologicznych kabin ustępowych typu Toi-Toi. 
 
Odpady.  

Na etapie realizacji będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi związanymi 
z budową nowych obiektów, oraz typowe odpady powstające podczas prac budowlanych. 

Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe  
w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 
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Należy dążyć również do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowej. 

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów: 
• grunty z wykopów (gliny) 
• materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych 
• materiały ceramiczne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne – pozostałe po zakończeniu robót, 

sprzątanie placu budowy. 
 

Klasyfikację w/w odpadów określoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady, zaprezentowano w tabeli 1.  

 
TABELA 1.  Klasyfikacja odpadów – etap realizacji. 
 
 

Lp. 
 

Rodzaj odpadu 
 

 
Podgrupa odpadu 

 
Grupa odpadu 

 

 
Kod 

1 2 3 4 5 
1 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
Odpady materiałów i 

 elementów budowlanych 
Odpady z budowy, remontów 

i demontażu obiektów 
17 01 01  

2 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione  

oraz infrastruktury 
drogowej – 17 01 

budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z 
terenów zanieczyszczonych) 

17 01 07 

4 Gleba i ziemia, w tym kamienie i inne Gleba i ziemia 17 05  17 05 04 
5 Zmieszane odpady z budów, remontów i 

demontażu   
Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu – 
17 09 

 17 09 04 

6 Nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Inne odpady komunalne –  
20 03 

Odpady komunalne łącznie z 
frakcjami gromadzonymi 

selektywnie – 20 

20 03 01 

  

Etap eksploatacji 

 Rurociągi wodociągowe  wykonane będą z rur PE  łączonych   poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe na mufy i kształtki lub poprzez zgrzewanie doczołowe dające gwarancje 
bezawaryjnej eksploatacji.  

 W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą  sieci wodociągowej.  
 
7.  Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub  
     energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 
 
 Z tytułu zastosowania rozwiązań chroniących środowisko nie przewiduje się wprowadzania 
dodatkowych substancji i energii do środowiska.  
 
8.  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
      znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania inwestycji 

   Na terenie objętym projektem nie występują żadne obiekty przyrodnicze o statusie 
rezerwatów, parków krajobrazowych, ani żadne inne objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody. Nie występują także obszary, które podlegają ochronie, jako naturalne siedliska dzikiej 
fauny i flory. 


