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1.  Materiały wyj ściowe  
Opracowanie  projektu  budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych:  
  -  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Domaszowice (Uchwała Rady Gminy Nr XXIII.166.2013 z dnia 23.05.2013 r.)   
  -  Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Domaszowice (oprac. BPWiK „NEUSTEIN“ - 2012 r.) 

-  Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice (oprac. WBP Zabrze  Zabrze ul. Pawliczka - 2009 r.) 

-  Projekt budowlany "Sieć kanalizacyjna sanitarna dla wsi Domaszowice - część I (oprac. BPWiK „NEUSTEIN“ - 2015 r.) 

-  Decyzja pozwolenia na budowę Nr AB-7358-33/31/2009 z dnia 10.09.2009 r. 

-  Decyzja o Zmianie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Nr WOOŚ.4210.3.2015.MD.6 z dnia 2015-10-15 r. 

  -  Dokumentacja badań geotechnicznych   (oprac. GEOTAG Wrocław - 2008 r.) 

  -  Mapy syt.-wys. w skali 1:1000  

  -  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji  

           Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-
grawitacyjnej dla miejscowości Domaszowice   gm. Domaszowice. Obszar oddziaływania inwestycji objęty 
jest granicami działek na których zlokalizowano projektowaną kanalizację. 
W 2009 r. na zlecenie WiK Namysłów opracowany został przez firmę WBP Zabrze projekt kanalizacji 
sanitarnej dla w/w zakresu w układzie grawitacyjnym.  
Z uwagi na duże koszty realizacji  i brak dofinansowania ze środków UE przedmiotowej kanalizacji do 
chwili obecnej nie zrealizowano. 
Aktualnie Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Domaszowice i kanalizację dla wsi Domaszowice 
projektuje się w układzie ciśnieniowym z dwoma pompowniami sieciowymi oraz grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków z osiedla 40-lecia i kilku domów jednorodzinnych przy ul. Sportowej i Głównej. 
Trasy rurociągów kanalizacyjnych w większości pozostawiono jak w projekcie pierwotnym z niewielkimi 
zmianami wynikłymi głównie ze zmiany technologii wykonania kanalizacji. 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się sieci i obiekty kanalizacji sanitarnej na 3 
działkach nie ujętych w projekcie pierwotnym (działki nr 31/1,  301,  67/6 - ark. mapy 1 ). 
Ścieki sanitarne z terenu wsi Domaszowice oraz docelowo z terenu całej gm. Domaszowice odprowadzane 
będą   do istniejącej oczyszczalni w Namysłowie.  

Zakres rzeczowy dla projektowanego zakresu kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco : 

Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi 
1. Tłocznia ścieków D-1  w Domaszowicach 
 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym i zagospodarowaniem terenu : 
  -  tłocznia ścieków D-1 zamontowana w zbiorniku z PEHD φ 2600 mm 
  -  rurociąg doprowadzający wodę PE φ 90 mm ,  L =  128m 
  -  hydrant p.poż nadziemny dn 80 mm 
  - hydrant płuczący  dn 80 mm 
  - zestaw dozujący preparat „Ferrox” z 2 zbiornikami o poj. 1000 l każdy 
    wraz z ułożeniem przewodu osłonowego PE φ 40 mm, L=42 m  
    dla przewodu dozującego preparat Ferrox  
   - 2 zasuwy odcinające kanaliz. żel. kołnierz. dn 150 mm z obudową i skrzynką  uliczną do zasuw 
   - 2 zasuwy odcinające wodoc.. żel. kołnierz. dn 80 mm z obudową i skrzynką   uliczną do zasuw 
  - ogrodzenie, chodnik, droga dojazdowa 
  - oświetlenie i linia kablowa energet. zasilająca tłocznię ścieków   
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2.  Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa , w tym : m 435  

- rurociągi ciśnieniowe PE φ 160/7,4 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 206  

- rurociągi ciśnieniowe PE φ 110/6,6 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 123  

- rurociągi ciśnieniowe PE φ 90/5,4 mm – układane metodą przewiertu sterowanego m 106  

Studzienka  bet. φ 1200 mm do dozowania preparatu Ferrox kpl. 1  

Zasuwa odcinająca kanaliz. dn 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE kpl. 1 obudowa+ skrzynka uliczna 

Zgodnie z wydanymi warunkami podłączenie energetyczne tłoczni ścieków stanowić będzie oddzielne 
opracowanie realizowane przez Tauron Rejon Dystrybucji Północ - Kluczbork. 
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3.  UZGODNIENIA  
              
 
 
             1.   Protokół z narady koordynacyjnej PZUD Namysłów 

           2.   Uzgodnienie z ORANGE Opole 

           3.   Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Opole 

           4.   Warunki przyłączenia do sieci tłoczni ścieków D-1 do sieci energetycznej 

           5.   Uzgodnienie z ZWiUK „EKOWOD” Namysłów 

           6.   Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu 

 

 

 

 
 
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
                          

                   

 
 
 
 








































