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3. CZĘŚĆ OPISOWA 

do projektu zagospodarowania terenu sieci wodociągowej PE125 i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200 

z wyprowadzeniami w ul. Szczecińskiej dz. nr 25/19, 26/12, 27/9, 173/14 obręb 0028 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

3.1. Podstawa opracowania 

• Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

w ul. Szczecińskiej w Ostrowie Wielkopolskim wydane przez WODKAN PWiK SA w dniu 09.03.2022r.; 

• Zaświadczenie o wpisie działki do mpzp.; 

• Decyzja MZD nr 200/UD/2022 z dnia 20.06.2022r. dot. zgody na umieszczenia infrastruktury w drodze; 

• protokół z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z dnia 29.06.2022.r.; 

• wizja lokalna; 

• obowiązujące normy i przepisy. 

 

3.2. Zakres i przedmiot opracowania 

Projekt obejmuje sieć wodociągową PE125 o łącznej długości 84,5m  oraz sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 

o długości 32,2m z 2 wyprowadzeniami  PVC160 o łącznej  dł. 12,0m w  ul. ul. Szczecińskiej dz. nr 25/19, 26/12, 27/9, 173/14 

obręb 0028 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

3.3. Lokalizacja 

Projektowane sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w ul. ul. Szczecińskiej dz. nr 25/19, 26/12, 27/9, 

obręb 0028 oraz w miejscu włączenia do  wodociągu  w Krakowskiej dz. nr 173/14 obręb 0028. 

 

3.4. Sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy  

 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu sieci wodociągowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw 

wewnętrznych i administracji z dnia 17.09.2021r. 

• Powierzchnia zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji - nie dotyczy. 

• Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania – nie dotyczy. 

• Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej – nie dotyczy. 

• Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem – nie dotyczy. 

• Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych: 

o Drogi pożarowe – nie dotyczy; 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - Nie przewiduje się montażu hydrantów na projektowanej sieci, ze 

względu na zachowane wymagane odległości między istniejącymi hydrantami ul. Szczecińskiej i l. Krakowskiej. W węźle W1 

przed włączeniem projektowanego odcinka znajduje się istniejący jest hydrant HP80, a drugi jest umieszczony na sieci 

w ul. Krakowskiej w odległości około 29m od węzła W3. W rejonie planowanej inwestycji ciśnienie w sieci wodociągowej 

wynosi 4,7bar. 

Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. na mapie PZT  stanowi załącznik do projektu. 

 

3.6. Ochrona konserwatorska 
Prace prowadzić zgodnie z opinią wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

 

3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji - projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko działki,  

na których będzie realizowana  inwestycja. 

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemnie terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu i korzystaniu 

z sąsiednich działek oraz nie narusza interesu osób trzecich.  
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3.8. Współrzędne x, y, z 
Punkt   x   y   z 

Wodociąg 

W1  57 250 96.94   64 882 74.37    132,24/130,87 

W2  57 250 89.32   64 883 54.49    132,08/130,66 

W3  57 250 88.94   64 883 58.49    132,11/130,53 

 

Kanalizacja sanitarna 

S0  57 250 92.69   64 882 62.33    132,34/130,63 

S1  57 250 89.44   64 882 94.35    132,20/130,79 

Od1  57 250 96.79   64 882 95.10    132,20/130,94 

Od2  57 250 84.85   64 882 93.89    132,20/130,88 

 

 
Projektant: mgr inż. Gabriela Andraka 

  


