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1. Cel i zakres opracowania  

 
Celem opracowania jest operat  wodnoprawny przekroczenia kanału Rudnica wodociągiem ø 63 

PVC w rurze osłonowej Dn 100stal w obrębie ewidencyjnym Runowo KM 10+100, działki nr  256/1, 

266, 255/3. 

2. Podstawa opracowania 

 
- Pismo RO Eum 6212/1/u/2006 z dnia 21.12.2005r. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile w sprawie uzgodnienia trasy 

projektowanej sieci wodociągowej oraz warunków przekroczenia kanału Rudnica 

wodociągiem, 

- Projekt zagospodarowania terenu – przejście wodociągiem pod dnem kanału Rudnica  

w obrębie Runowo, miejsce przekroczenia km 10+1000 skala 1:1000, 

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz.U. Nr 115, poz 1229), 

- Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne branŜowe z zakresu wodociągów, 

- Wizja lokalna w terenie. 

Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: 

Usługi Projektowe mgr inŜ. Małgorzata Kręc  

ul. Mieszka I 5A,  

75-124 Koszalin 

Dane dotyczące Inwestora: 

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 

Dane dotyczące administratora urządzeń melioracyjnych:  

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy oddział w Pile, 

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła. 

3. Technologia przekroczenia cieku wodnego 

 Kanał Rudnica- obr. Runowo 

 
Z uwagi na ukształtowanie terenu przekroczenie cieku wodnego wykonane zostanie pod jego 

dnem , wodociągiem z rur PVC o średnicy 63 mm w rurze osłonowej stalowej Dn 100 mm. 

Przejście naleŜy wykonać wykopem otwartym prostopadle do osi nurtu rzeki.  

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy moŜna rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne 

naleŜy wykonywać mechanicznie. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 

ziemne”. 

Wykopy naleŜy wykonywać z właściwym zabezpieczeniem. Minimalna szerokość wykopu winna 

wynosić dla wodociągów z PVC d + 20 cm. NaleŜy zabezpieczyć brzegi przed rozmywaniem przez 

wodę. 
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4. Opis miejsc przekroczenia 

 Kanał Rudnica- obr. Runowo 

 
Przekroczenie kanału Rudnica projektowane jest na km 10+100 wodociągiem z rur PVC o średnicy 

63 mm w stalowej rurze ochronnej Dn 100 mm w obrębie ewidencyjnym Runowo.  

Szerokość koryta kanału w miejscu przekroczenia wynosi 5,0 m, a głębokość w najgłębszym miejscu       

ok. 1,3 m. Zgodnie z lokalnymi warunkami i uzgodnieniami z właścicielami sąsiednich nieruchomości 

przekroczenie cieku planowane jest pod kątem 90o zgodnie z PN 91-M-34501. Odległość wierzchu rury 

osłonowej od dna kanału wynosi min. 1,2 m.  

W celu oznakowania w sposób trwały miejsca przejścia sieci wodociągowej pod kanałem naleŜy 

oznakować wodociąg po obu stronach cieku słupkami znacznikowymi betonowymi. 

Po wykonaniu przekroczenia teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. W celu zabezpieczenia 

rurociągu przed wypłynięciem naleŜy zastosować obciąŜniki betonowe montowane w odległości                 

co 1.5m. 

5. Opis inwestycji w języku niespecjalistycznym 

 
Prowadzona inwestycja ma za zadanie zasilenie w wodę wsi Runowo ze stacji uzdatniania wody 

w Rudce. Projektowana sieć wodociągowa przekracza kanał Rudnica w km 10+100 (obr. Runowo). 

Przekroczenie cieku wodnego zostanie wykonane przekopem otwartym, w którym  zostanie ułoŜona 

stalowa rura osłonowa o średnicy 100mm a w niej zostanie ułoŜona rura przewodowa ciśnieniowa               

z PVC o średnicy 63 mm. Następnie nastąpi wypełnianie wykopu materiałem dna rzeki. Po wykonaniu 

przejścia przez kanał teren bezwzględnie naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 

W omawianym przypadku nie zmieniają się stosunki wodne gruntów sąsiednich, w związku z tym 

inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

6. Postępowanie w przypadku awarii 

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej naleŜy powiadomić Zakład InŜynierii 

Komunalnej Spółka z o.o. ul. śeromskiego 15, 64-980 Trzcianka. 

Po zlokalizowaniu miejsca awarii pracownicy Pogotowia Technicznego dokonają odcięcia dopływu 

wody do uszkodzonego odcinka wodociągu poprzez zamknięcie zaworów odcinających 

zamontowanych na sieci oraz dokonają naprawy lub wymiany uszkodzonego odcinka wodociągu. 

7. Uwagi końcowe  

 
- przygotowaną sekcję  rur o długości 15,0m poddać wstępnej próbie szczelności na ciśnienie 

1 MPa, 

- roboty zanikowe zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru, 
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- rozpoczęcie oraz zakończenie robót naleŜy zgłosić WZMiUW w Pile- Inspektorat w Trzciance 

w czasie realizacji inwestycji naleŜy uwzględniać warunki i uwagi zawarte  

w uzgodnieniach i pozwoleniach wydanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy oddział w Pile, ul. Mohylewska 7, 64-920 Piła 

- operat wodnoprawny stanowi integralną część projektu budowlanego  „Sieć wodociągowa 

dla m. Runowo, gm. Trzcianka” 

8. Właściciele działek 

 
NaleŜy powiadomić właścicieli działek w obrębie których wykonywane będzie przekroczenie przez 
ciek wodny kanał Rudnica – melioracje podstawowe. 
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Opracowanie: 

 
                                                                                  mgr  inŜ. Joanna Kapsa 

 
 

obręb Runowo: 266 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, 
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła  

obręb Runowo: 55/3 Gmina Trzcianka  
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 

obręb Runowo: 256/1 Napelus Łukasz 
Runowo 68, 64-910 Siedlisko Czarn. 


