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OPIS TECHNICZNY 
 

do koncepcji rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 
rejonie ul. Syrokomli i ul. Gdańskiej w Lęborku 

 
1. Podstawa opracowania 
 

- Umowa nr 33/NR/2015 z dnia 10.08.2015r zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku; 

- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Lęborka zatwierdzonego uchwałą nr ILXVI/655/2002 Rady Miejskiej w 
Lęborku z dnia 10.10.2002r; 

- Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku zatwierdzonego uchwałą nr XXXII-316/2000 
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 07.07.2000r; 

- pismo M.P.W i K Sp. z o.o. Ldz. NR/5061/2014 z dnia 07.11.2014r dotyczące 
dostawy wody i odbioru ścieków z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska;  

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa 
Wieś Lęborska; 

- Założenia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą 
"Osiedle Łąkowe" opracowane przez Biuro Usług Projektowych "EMPE" - Słupsk ul. 
Raszyńska 10; 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa, wykonana w skali 1 : 1000; 
- dane archiwalne z technicznych badań podłoża gruntowego wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne – Gdańsk; 
- wypisy z rejestru gruntów; 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009.124.1030); 

- inwentaryzacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miasta Lęborka; 
- uzgodnienia wstępne z  właścicielami terenów objętych opracowaniem; 
- wizje terenowe i  pomiary uzupełniające własne. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji rozwiązania 
projektowego związanego z rozbudową systemu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
obsługującej obszar w rejonie ulic Syrokomli, Polnej i Pułaskiego, a także teren Gminy Nowa 
Wieś Lęborska, graniczący z Miastem Lębork na przedłużeniu ul. Syrokomli, Polnej i 
Pułaskiego. Teren ten zostanie przeznaczony głównie pod zabudowę mieszkaniową i 
mieszkaniowo – usługową,  wyznaczono dla niego także pełnienie funkcji komercyjnych.  

Zakres koncepcji obejmuje obszar w granicach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, ograniczony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określonymi 
różnymi funkcjami przyjętymi w planie. 

Granicą planu w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku jest zwarty obszar  
stanowiący północno-wschodni skraj miasta. Wzdłuż zachodniej granicy biegnie droga 
powiatowa nr 1322G (ul. Syrokomli), wzdłuż granicy południowo-wschodniej znajduje się  
ul. Pułaskiego. Przez środek planu przebiega ul. Polna. Obecnie obszar planu stanowią w 
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większości tereny rolne z nieliczną rozproszoną zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną 
wzdłuż ul. Polnej oraz ul. Pułaskiego. 

Jest to dzielnica rozwojowa miasta, dla której w chwili obecnej opracowywana jest 
koncepcja techniczna na odprowadzenie wód opadowych.  
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozmieszczenie przewodów 
wodociągowych rozdzielczych i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z 
przepompownią ścieków w nawiązaniu do istniejącego miejskiego systemu wodociągowego i 
kanalizacyjnego.  
 
3. Dane ogólne i stan istniejący. 
 

Miasto Lębork położone jest w strefie Pobrzeża Kaszubskiego w obrębie pradoliny rz. 
Łeby - nad rzeką Łebą i jej dopływem Okalicą na północnym krańcu kompleksu leśnego 
Puszczy Kaszubskiej w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubowidzkiego na wschodzie. Gmina 
miejska Lębork graniczy z dwiema gminami powiatu lęborskiego: gminą Nowa Wieś 
Lęborska oraz gminą Cewice. Pod względem wysokościowym teren miasta dzieli się na 3 
tarasy: 
1. Taras zalewowy rzeki Łeby i jej dopływów, leżący na poziomie 16,00 – 20,00 m n.p.m.  
2. Taras dolny, nie posiadający wyraźnej granicy geologicznej.  
3. Taras górny, obejmujący północno – wschodnią część terenu miasta, posiadający wyraźną 
granicę morfologiczną w postaci krawędzi erozyjnej. Powierzchnia jego jest falista, występuje 
tu szereg zagłębień bezodpływowych. 
 Rzeka Łeba płynie środkiem tarasu zalewowego.  

 Obszar objęty koncepcją stanowią tereny, dla których obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 7 lipca 2012r, obejmujący jednostkę terytorialną T.3. i część T.7. 
Obowiązujący plan przeznacza tereny w jego granicach w większości na funkcję rolną z 
dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Wielkość obszaru obejmuje teren o powierzchni około 
60,2 ha. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lęborka uchwalonego Uchwałą nr LXVI-655/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 
października 2002r tereny objęte planem przeznacza się na niżej wymienione funkcje: 

- część obszaru planu od strony północnej ul. Polnej przeznaczona jest na funkcję 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

- część obszaru planu od strony południowej ul. Polnej przeznaczona jest na funkcję 
zabudowy mieszkaniowej mieszanej jedno i wielorodzinnej; 

- w obszarze planu przy ul. Polnej oznaczony jest również rejon koncentracji usług 
podstawowych, publicznych i komercyjnych. 

Występujący teren odznacza się znacznymi wyniesieniami w kierunku północno 
zachodnim. Rzędne terenu kształtują się w granicach 45,00 – 32,50m n.p.m. Natomiast w 
rejonie ul. Pułaskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Skoczylasa) obserwuje się gwałtowne 
zaniżenie terenu od rzędnej 27,50 do 24,00 m n.p.m.  

Miasto Lębork zaopatrywane jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Źródłem 
zaopatrzenia w wodę są dwa ujęcia komunalne wód podziemnych „Dolina Łeby” i „Okalice”. 
Woda jest uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na ujęciu „Dolina Łeby”.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu miasto Lębork jest podzielone na dwie strefy 
ciśnienia w sieci wodociągowej:  
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Strefa I – niskiego ciśnienia, obejmująca większą część miasta zasilana grawitacyjnie z 
dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na wierzchołku Wzgórza Czartoryja o 
łącznej pojemności V = 2.900 m3.  

Strefa II – wysokiego ciśnienia, obejmująca część północno – wschodnią miasta i część 
obszaru leżącego w miejscowości Nowa Wieś Lęborska i Kębłowo. 

Górna strefa wysokiego ciśnienia jest obsługiwana przez pompownię wody – zestaw 
hydroforowy zlokalizowany tuz przy zbiorniku o poj. V=2.000m3. Zestaw składa się z 
czterech pomp pionowych wirowych typu CR 30–20 Grundfos (w tym jedna pompa 
pożarowa), o wydatku 27 m3/h każda, przy ciśnieniu 2,2bar i mocy silników 3,0kW. 

Stacja uzdatniania wody znajduje się w parku miejskim i stanowi zwarty budynek, w 
którym znajdują się filtry ciśnieniowe o możliwości pracy w układzie dwustopniowym z 
wydatkiem 400m3/h i w układzie jednostopniowym z wydatkiem 600m3/h. 

Sieć wodociągowa została wybudowana w układzie mieszanym tzn. pierścieniowym i 
częściowo rozgałęźnym. 

Zatwierdzone zasoby wodne dla miasta Lęborka w ilości  Q = 975,0m3/h i możliwości 
produkcyjne są wystarczające dla pokrycia zapotrzebowania na wodę dla nowych zasobów 
mieszkaniowych, objętych planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic Polnej i Puławskiego w Lęborku oraz dla obszaru objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Osiedle Łąkowe" w Gminie Nowa Wieś 
Lęborska.  

W obrębie omawianego terenu istnieje następujące uzbrojenie: 
- system wodociągowy 

• Wodociąg Ø160/200mm w ul. Syrokomli, do granicy z gminą Nowa Wieś Lęborska 
wraz z odejściem Ø110/90mm w kierunku ul. Polnej.  

• Wodociąg Ø110mm w ul. Pułaskiego, zasilający zabudowę jednorodzinną 
zlokalizowaną przy ul. Lipowej i Skoczylasa. Zasilenie wymienionej zabudowy 
odbywa się również z wodociągu w ul. Gdańskiej, tworząc sieć pierścieniową. 

- system kanalizacji sanitarnej 
Kanalizacja sanitarna Ø200mm, obsługująca tylko budownictwo jednorodzinne 

skupione wzdłuż ulic Lipowej, Ogrodowej i Skoczylasa wraz z przepompownią 
zlokalizowaną przy ul. Leśnej, wtłaczającą ścieki do kolektora ciśnieniowego Ø280mm z 
"Osiedla Lębork - Wschód". Nieruchomości w obszarze objętym granicami planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka i Gminy Nowa Wieś Lęborska będą miały 
możliwość podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z odbiornikiem w postaci 
kolektora sanitarnego Ø600mm w ul. Gierymskiego. 
   
4. Stan terenowo – prawny. 
 
 Właścicielami terenu, położonego w granicach obszaru objętego Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru ulic Polnej i Pułaskiego są osoby prywatne 
oraz Gmina Miasto Lębork.  

Natomiast teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod 
nazwą "Osiedle Łąkowe", położony w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie stanowi w 
całości własność prywatną.   

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w 
rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku jest zgodny z ustaleniami, zawartymi w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. 

Zgodnie z projektem zmiany miejscowego planu ustalono podział terenu objętego 
granicami planu na następujące strefy funkcyjne: 
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MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 
MW, MN- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej;  
U, MN, Prz - tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rzemiosła; 
U, Prz - tereny zabudowy usługowej i rzemiosła; 
U - tereny zabudowy usługowej; 
PT - teren pasa technicznego; 
KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 
KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalne; 
KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 
 
5. Stan środowiska przyrodniczego. 
5.1. Formy ochrony przyrody. 
 
  W obszarze planu nie występują obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną. Jedynie 
w sąsiedztwie obszaru planu występują obszary objęte ochroną prawną i jest to Obszar 
Chronionego Krajobrazu "Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od 
Lęborka" oraz projektowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. 

Obszar planu stanowią w większości tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo lub 
nieużytki zlokalizowane na skraju miasta Lęborka, w sąsiedztwie terenów silnie 
przekształconych przez eksploatację kruszywa. 

Projektowane stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej obejmuje fragment 
wyrobiska poeksploatacyjnego na terenie Cegielni "Wienerberger" i znajduje się poza 
granicami ww. stanowiska dokumentacyjnego. Ww. stanowisko  zlokalizowane jest w 
sąsiedztwie obszaru planu w odległości ok. 150 m od zachodniej granicy planu.  
 Obszar planu znajduje się również poza granicami projektowanego zespołu 
przyrodniczo- krajobrazowego. 
 
5.2. Wody powierzchniowe. 

W obszarze planu występują wody powierzchniowe w postaci oczek wodnych oraz 
rowów melioracyjnych, w tym rowu melioracyjnego będącego urządzeniem melioracji 
wodnych szczegółowych. 
 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
 Część terenów znajduje się w strefie względnej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej OW i OW 1, obejmującej stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, w których obowiązują wymagania przeprowadzania archeologicznych 
badań ratowniczych, wyprzedzających proces zainwestowania terenu. 

Zakres wszelkich badań archeologicznych określa właściwy terenowo konserwator 
zabytków. 
 Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie stanowisk archeologicznych podlegają uzgodnieniu z 
właściwym terenowo konserwatorem zabytków. 

Celem ochrony jest wszechstronne udokumentowanie śladów osadniczych poprzez 
prowadzenie obserwacji archeologicznej w formie nadzoru nad realizacją robót ziemnych, po 
zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany. 
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7. Warunki geologiczne 
 
 Budowa geologiczna terenu, objętego opracowaniem w dużej mierze związana jest z 
działalnością lądolodu w okresie zlodowacenia Bałtyckiego. Ukształtowanie terenu 
przedstawia typ wysoczyzny morenowej równinnej na styku z dnem dolinnym. Miąższość 
utworów czwartorzędowych dochodzi tu do 100m. Na terenie wysoczyzny w podłożu 
występują przeważnie piaski i żwiry podścielone miejscami utworami zastoiskowymi 
reprezentowanymi przez gliny pylaste i iły, a na skraju wysoczyzny piaski i gliny mogą 
zawierać czasami domieszkę części organicznych.  
 Fragmenty wysoczyzn morenowych budują plejstoceńskie utwory zwałowe, 
fluwioglacyjne i zastoiskowe. Są to gliny twardoplastyczne, iły, pyły i przewarstwienia 
żwirowo - piaszczyste. 

W obszarze planu teren kształtuje się od 40,0m n.p.m. w części północnej do 30,0m. 
n.p.m. w części południowej - poza granicą opracowania opada do 20,0m n.p.m. w pobliżu 
rzeki Łeby. 

Głębokość przemarzania na tym terenie wynosi 1,0 m. 
 
8. Rozwiązanie koncepcyjno-projektowe. 
 
Koncepcję programową rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie 
ulic Syrokomli i Gdańskiej oparto na następujących założeniach : 

- niezawodność eksploatacji; 
- efektywność ekonomiczna inwestycji; 
- oddziaływanie na środowisko; 
- utrudnienia w czasie budowy; 
- oddziaływanie na miejski system wodociągowy i kanalizacyjny. 

 
8.1. Zapotrzebowanie wody i możliwości jej dostarczenia:  
   
 Przewidywany bilans zapotrzebowania na wodę dla obszaru w rejonie ulic Polnej i 
Pułaskiego w Lęborku objętego "Zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego" i terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska, graniczącego z Miastem Lębork na 
przedłużeniu ul. Syrokomli, Polnej i Pułaskiego wykonano poniżej dla prognozowanej ilości 
mieszkańców w liczbie M=3440 osób .   

Zgodnie z podziałem terenu objętego granicami planu na poszczególne strefy 
funkcyjne przyjęto założenie, że na wymienionym obszarze w rejonie ulic Polnej i 
Pułaskiego, a także w rejonie "Osiedla Łąkowa" - na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska - 
zamieszka około 3440 osób. 
Obliczenia poniżej wykonano dla prognozowanej ilości mieszkańców w liczbie M=3440 
osób: 
 

 
 
 
L
p. 

 
 
 
Grupa 
odbiorców 

 
 
 
Liczba 
działek 

 
 
 
Liczba 
mieszk 
(os.) 

 
Wskaźnik 
jednostkowego 
zapotrzebowania 
 na wodę 
 

 
 
 
Qdśr 

 
 
 
Nd 

 
 
 
Qdmax 

 
 
 
Nh 

 
 
 
Qhmax 

 
 
 
Qhmax 
 
 

jednostka ilość [m3/d] - [m3/d]  - [m3/h]  [dm3/s]  
1 Mieszkalnictwo 

zabudowa jedno-
rodzinna - działki 
wydzielone 

 
200 

 
2870 

 
dm3/(os*d) 

 
100 

 
287,0 

 
1,6 

 
459,2 

 
1,8 

 
34,44 

 
9,57 
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2 Rezerwa 
 budowlana 

40   120 dm3/(os*d) 100 12,0 1,6 19,2 1,8   1,44 0,4 

3 Ogółem obszar 
Polnej i Pułaskiego 

240 2990 dm3/(os*d)  299,0  478,4  35,88 9,61 

4. Zabudowa 
usługowo-rzemieśl. 

    50 dm3/(os*d) 40 2,0 1,3    2,6 2,0   0,22 0,06 

5 Tereny Gminy 
Nowa Wieś 
Lęborska+ 
Rezerwa  bud. 

 
100 

 
400 
 

 
dm3/(os*d) 

 
100 

 
40,0 

 
1,6 

 
64,0 

 
1,8 

 
  4,80 

 
1,33 

6 Ogółem     341,0  545,0  40,9 11,36 
7 Straty wody (5% 

Qdśr) 
     

17,1 
  

  17,1 
  

  0,71 
 
  0,19 

8 Razem     358,1  562,1  41,61 11,55 
9 Cele 

technologiczne 
(5% Qdśr) 

     
17,9 

  
  17,9 

   

10 Całkowita ilość 
wody 

     
376,0 

  
580,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
W celu bliższego zobrazowania zapotrzebowania na wodę obliczenia przeprowadzono 

dla poszczególnych stref funkcyjnych przy wskaźniku zasiedlenia 3 osób/działkę 
 

1. Strefa 1 MN powierzchnia 12,17 ha współcz. zabudowy 0,85 - 10,34 ha, 82 działki x 3 M = 
246 mieszkańców  
Qdśr =24,6 m3/d, Qdmax = 39,4 m3/h, Qhmax = 2,95m3/h, Qhmax = 0,8 dm3/s  
 
2. Strefa 2 MN powierzchnia 9,53 ha współcz. zabudowy 0,85 - 8,1 ha, 65 działki x 3 M = 
195 mieszkańców 
Qdśr =19,5 m3/d, Qdmax = 31,2 m3/h, Qhmax = 2,34m3/h, Qhmax = 0,65 dm3/s  
 
3. Strefa 3 MN powierzchnia 5,84 ha współcz. zabudowy 0,85 - 4,96 ha, 40 działki x 3 M = 
120 mieszkańców 
Qdśr =12,0 m3/d, Qdmax = 19,2 m3/h, Qhmax = 1,44m3/h, Qhmax = 0,4 dm3/s  
 
4. Strefa 4 MN powierzchnia 0,93 ha współcz. zabudowy 0,85 - 0,79 ha, 6 działek x 3 M = 18 
mieszkańców 
Qdśr =18,0 m3/d, Qdmax = 2,88 m3/h, Qhmax = 0,22m3/h, Qhmax = 0,06 dm3/s  
 
5. Strefa 5 MN powierzchnia 3,57 ha współcz. zabudowy 0,85 - 3,03 ha, 24 działki x 3 M = 
72 mieszkańców 
Qdśr =7,2 m3/d, Qdmax = 11,5 m3/h, Qhmax = 0,86m3/h, Qhmax = 0,24 dm3/s  
 
6. Strefa 6 MN powierzchnia 4,95 ha współcz. zabudowy 0,85 - 4,2 ha, 33 działki x 3 M = 99 
mieszkańców 
Qdśr =9,9 m3/d, Qdmax = 15,8 m3/h, Qhmax = 1,19m3/h, Qhmax = 0,33 dm3/s  
 
7. Strefa 7 MW/MN powierzchnia 6,43 ha współcz. zabudowy 0,85 - 5,5 ha, przyjęto 
3,5 ha budownictwo wielorodzinne 900 mieszkańców 
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2,0 ha budownictwo jednorodzinne 16 działek x 3 M = 48 mieszkańców 
Qdśr =94,8 m3/d, Qdmax = 151,7 m3/h, Qhmax = 11,38 m3/h, Qhmax = 3,16 dm3/s  
 
8. Strefa 8 MW/ MN powierzchnia 9,22 ha współcz. zabudowy 0,85 - 7,83 ha, przyjęto 
4,5 ha budownictwo wielorodzinne 1100 mieszkańców 
3,33 ha budownictwo jednorodzinne 24 działki x 3 M = 72 mieszkańców 
Qdśr =117,2 m3/d, Qdmax = 187,5 m3/h, Qhmax = 14,06m3/h, Qhmax = 3,9 dm3/s  
 
9. Strefa 9.U. MN Prz powierzchnia 0,72 ha współcz. zabudowy 0,85 - 4,2 ha, 1 działka 
objęta zabudową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dostawa wody odbywa się z 
istniejącej sieci wodociągowej w ul.Polnej. Ścieki bytowe odprowadzane do zbiornika 
bezodpływowego okresowo opróżnianego. 
Qdśr =9,0 m3/d, Qdmax = 1,44 m3/h, Qhmax = 0,11m3/h, Qhmax = 0,03 dm3/s  
 
10. Strefa 10. U. Prz powierzchnia 0,26 ha teren zabudowy usługowej i rzemiosła, 1 działka x  
dostawa wody odbywa się z istniejącej sieci wodociągowej w ul.Pułaskiego. Ścieki bytowe 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji saniatrnej w ul. Pułaskiego. 
Qdśr =24,6 m3/d, Qdmax = 39,4 m3/h, Qhmax = 4,1m3/h, Qhmax = 1,1 dm3/s  
 
11. Gmina Nowa Wieś Lęborska oś. Łąkowa - 350 mieszkańców 
Qdśr =35,0 m3/d, Qdmax = 56,0 m3/h, Qhmax = 4,2m3/h, Qhmax = 1,1 dm3/s  
 
Uwzględniając zapotrzebowanie na wodę dla celów przeciwpożarowych dla budynków 
jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych usługowych 
i rzemiosła przewidywany bilans odpowiednio wyniesie : 
Qp.poż = 20 dm3 + 15% Qhmax = 20 + 0,15 x 11,36 = 21,7 dm3/s 

Dokładny bilans obszarowego zapotrzebowania na wodę jest ściśle powiązany z 
rozkładem przepływów w sieci i wynika z lokalizacji odbiorców. Wymienione elementy 
muszą być uwzględnione w czasie opracowywania projektów rozbudowy sieci 
wodociągowej. Brak inwestowania zwłaszcza na terenach prywatnych może powodować 
przewymiarowanie sieci, czego skutkiem są zbyt małe prędkości przepływu, co w 
konsekwencji obniża sprawność hydrauliczną sieci.  
 
8.2. Rozbudowa systemu wodociągowego. 
 
 Po dokonaniu szczegółowej analizy obecnego stanu  istniejącej sieci wodociągowej w  
obszarze miasta w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, a także uwarunkowań wynikających ze 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, że zasilenie w wodę 
odbywa się z tzw. górnej strefy wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez pompownię wody na 
ujęciu wody "Dolina Łeby". Obecnie zamontowany zestaw hydroforowy składa się z czterech 
pomp pionowych wirowych typu CR 30 –20 Grundfos (w tym jedna pompa pożarowa), o  
wydatku 27 m3/h - każda. 

Przeciętny pobór wody kształtuje się w wielkości Qdśr =270,0m3/d co przy 
współczynniku nierównomierności dobowej Nd-1,6 wynosić będzie Qdmax = 432,0m3/h i 
odpowiednio Qhmax = 32,4m3/h. 
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Przy docelowym zapotrzebowaniu wynoszącym Qhmax = 41,6m3/h należy stwierdzić, 
że zestaw hydroforowy jest wystarczający i w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę.  

Docelowo należy liczyć się z koniecznością dostosowania pompowni sieciowej do 
nowych warunków hydraulicznych. Zestaw powinien zapewnić stałą niezawodną dostawę 
wody do odbiorców w systemie w czasie maksymalnego jej poboru. 
Wstępnie dla  doboru zestawu podaje się następujące dane : 

- maksymalne zapotrzebowanie na wodę zasilanej strefy Qmaxh = 41,6m3/h 
(przy uwzględnieniu zabezpieczenia wody na cele p.poż.); 

- minimalne ciśnienie na wyjściu z hydroforni, króciec tłoczny Ht = 20,0m. 
Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu ich maksymalnej 

sprawności. Należy dążyć do doboru jednakowych pomp. Dobór pomp o zróżnicowanej 
wydajności powinien być uzasadniony racjonalną pracą pompowni. 

Obecne system wodociągowy tej części miasta opiera się na wodociągu z rur o średnicy 
zewnętrznej Ø160/200mm z PE, zlokalizowanym w ul. Syrokomli z którego jest przyłączona 
odnoga w ul. Polnej, zasilająca Zakład Produkcyjny ZWAE, bazę POLDRÓG i pozostałą 
nieliczną zabudowę jednorodzinną. 

Aktualne zużycie wody w obszarze objętym niniejszym opracowaniem jest znikome  i 
wynosi Qdśr=4,6m3/d oraz odpowiednio Qhmax = 0,5m3/h. Należy jednak podkreślić, że  
wodociąg w ul. Syrokomli zasila również drugostronnie miejscowość Nowa Wieś Lęborska, 
gdzie średnie zużycie wody wynosi Qdśr =  76,6m3/d. 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu wodociągowego w obszarze 
przewidywanego zagospodarowania niezbędna jest budowa drugiego kierunku zasilania 
terenów przyszłej zabudowy w układzie pierścieniowym. Jako drugi kierunek zasilania 
proponuje się przyjąć wodociąg w ul. Pułaskiego po dokonaniu jego niezbędnej przebudowy 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Skoczylasa do wysokości węzła W5. 

W celu zabezpieczenia dostawy wody dla poszczególnych stref funkcyjnych przewiduje 
się budowę głównego wodociągu rozbiorczego wzdłuż wydzielonej drogi publicznej, 
oznaczonej w planie symbolem 03 KDD i 04 KDD, który umożliwi dostawę wody w 
pożądanej ilości 40,9m3/h dla poszczególnych jednostek oznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako tereny funkcji mieszkaniowych i usługowo-
rzemieślniczych.  

Zakończenie miejskiego systemu wodociągowego w ul. Polnej należy przyjąć na 
wysokości granicy miasta Lęborka i Gminy Nowa Wieś Lęborska. Biorąc pod uwagę 
zamierzenia inwestycyjne Gminy Nowa Wieś Lęborska, związane z budową "Osiedla 
Łąkowe", proponuje się przyjąć założenie o zainstalowaniu głównego opomiarowania na 
wysokości granicy obu gmin. 

 Przewidywany przebieg sieci wodociągowej w granicach obszaru objętego projektem 
planu zagospodarowania przestrzennego pokazano na załączniku graficznym stanowiącym 
rys. nr 5.  

W związku z brakiem wiedzy na temat stanu technicznego istniejącego wodociągu w ul. 
Polnej należy założyć jego wymianę na całej długości, obejmując również swoim zasięgiem 
tereny rozwojowe Gminy Nowa Wieś Lęborska (oś. Łąkowe). 

Przewiduje się, że z głównego przewodu wodociągowego w ul. Polnej zostaną zasilone 
poszczególne odnogi ciśnieniowe, z których będzie możliwe wykonanie przyłączy do 
docelowo wydzielonych działek na terenie objętym zagospodarowaniem. 

 W większości funkcje terenów oznaczonych symbolem MN stanowią tereny prywatne, 
więc budowa systemu wodociągowego będzie uzależniona od przyjętego sposobu 
zagospodarowania terenu i jego podziału. 

W terenie przeznaczonym pod zabudowę jedno i wielorodzinną przyjęto budowę 
wodociągu rozdzielczego wzdłuż drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 06. KDD. 
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Ze względu na ukształtowanie terenu i znaczne spadki podczas projektowania należy 
uwzględnić odwodnienia przewodów wodociągowych jak również ich odpowietrzenie. Woda 
z odwodnień powinna być odprowadzona do przewidywanej sieci kanalizacji deszczowej lub 
do naturalnego odbiornika jaki stanowią pobliskie cieki wodne. 

Proponowany kształt systemu wodociągowego ma charakter sieci osiedlowej z 
możliwością jej dalszej rozbudowy w kierunku terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla 
których został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.. 

Generalnie trasa wodociągu na terenie objętym niniejszym opracowaniem przebiegać 
powinna wzdłuż wydzielonych pasów drogowych, pod ciągami pieszymi. Lokalizację sieci  
rozmieszczono w optymalnym układzie, zapewniającym obieg wody w pierścieniu.  

 
8.2.1. Przewody wodociągowe.  
 

Całość sieci wodociągowej na terenie osiedla powinna zostać wykonana z rur 
polietylenowych (PE ), szeregu SDR 17, z polietylenu klasy PE 100, na ciśnienie nominalne 
1,0 [MPa], o średnicach zewnętrznych Ø160x9,5mm, Ø110x6,6mm i Ø90x5,4mm. Przewody 
o przekroju Ø90mm należy projektować tylko w krótkich odcinkach dróg dojazdowych do 
wydzielonych nieruchomości. 

Łącznie dla potrzeb uzbrojenia obszaru w rejonie ul. Polnej i Pułaskiego przewiduje się 
budowę następujących przewodów wodociągowych: 

- sieci wodociągowej z rur PE o śr. zew. Ø110 i dł. L = 1.980,0m;  
- sieci wodociągowej z rur PE o śr. zew. Ø160 i dł. L = 1.518,0m.  

Powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości L = 3.498,0m. 
 

W zestawieniu nie ujęto długości poszczególnych odcinków wodociągu Ø90mm, które 
zostaną zaprojektowane po dokonaniu podziałów geodezyjnych terenów podlegających 
zagospodarowaniu. 

Przy doborze średnic na etapie projektowania przewodów wodociągowych 
rozdzielczych należy uwzględnić stabilność hydrauliczną sieci (w przypadku awaryjnego 
wyłączenia poszczególnych odcinków sieci, ciśnienie w głównych węzłach nie może spaść 
poniżej ustalonego minimum). Na sieci w obrębie osiedla należy przewidzieć montaż zasuw 
strefowych, pozwalających na dostosowanie sieci do optymalnej pracy. 

Rury polietylenowe o średnicach zewnętrznych Ø160x9,5mm, Ø110x6,6mm i 
φ90x5,4mm łączyć należy poprzez zgrzewanie doczołowe 

Szczegóły prowadzenia przewodów pokazano na arkuszach planu sytuacyjno-
wysokościowego nr 2 i 3, wykonanego w skali 1:1000. 

Przejścia poprzeczne wodociągów pod mającymi powstać w przyszłości drogami 
osiedlowymi należy zaprojektować w rurach ochronnych z PE, dostosowanych do średnicy 
przewodu wodociągowego.  
      Przy  rozmieszczaniu rur wodociągowych  należy uwzględnić minimalne odległości:  
   - od kabli energetycznych - 0,8 m;  
   - od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m;  
   - od budynków - 3,0 m ( min. 2,5 m ); 
   - od wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej - 1,0 m; 
   - od granicy działek - 0,5 m.  

Minimalne przykrycie układanych przewodów powinno wynosić 1,50m poniżej po-
ziomu terenu  -  wg    BN-78/9192-02  oraz  PN-74/B-03020.  

     W obrębie przewidywanej zabudowy mieszkaniowej sieć wodociągową należy uzbroić 
w niezbędny układ zasuw żeliwnych, sieciowych o nominalnej średnicy DN150, 100 i 80mm. 
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Należy stosować zasuwy z miękkim doszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia, 
wykonanych z żeliwa sferoidalnego. Montować hydranty nadziemne.  

Hydranty projektować w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami na 
odgałęzieniu sieci. Hydranty należy wyposażyć w zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe z 
obudową. 

Poszczególne węzły  zaprojektować  z  kształtek  żeliwnych, kołnierzowych, o 
średnicach odpowiadających średnicy przewodów. 

W miejscach odgałęzień (węzły końcowe i hydranty) oraz załamań należy montować 
bloki oporowe z betonu o gabarytach dostosowanych do średnicy kształtek wodociągowych. 

Na całej trasie rurociągów przewidzieć ułożenie taśmy lokalizacyjno-wykrywczej 
koloru niebieskiego  z wtopioną wkładką metalową.  

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach i 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać dostawę wody w wymaganej 
ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełni wymagania określone przepisami prawa dla 
wszystkich użytkowników. 
 
8.3. Sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
8.3.1.Ogólne założenia. 

Podstawą do przyjęcia ilości ścieków są dane wynikające z przewidywanej liczby 
mieszkańców przyszłych osiedli na planowanych terenach o funkcji mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej oraz usługowej. 

Dodatkowym elementem są „Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i 
ilości ścieków w gospodarstwach domowych w miastach, jak również dokonana analiza 
zużycia wody i wielkości odprowadzanych ścieków dla miasta Lęborka. 
Bilans ścieków : 

Zakładając, że w obszarze objętym miejscowym planem w rejonie ulic Polnej i 
Pułaskiego, a także w Gminie Nowa Wieś Lęborska „Osiedle Łąkowa” docelowo zamieszka 
3440 osób, to ilość odprowadzanych ścieków zostanie zbilansowana następująco: 
Qdśr =     341,0 m3/d,  
Qdmax = 545,0 m3/h,  
Qhmax =   40,9 m3/h, 
Qhmax =  11,36 dm3/s x współczynnik 0,95  q = 10,8 dm3/s 

 Zakłada się, że odprowadzenie ścieków bytowych z obszaru objętego zmianą Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, a także w rejonie 
"Osiedle Łąkowa" (Gmina Nowa Wieś Lęborska) realizowane będzie w systemie kanalizacji 
grawitacyjnej, która poprowadzona zostanie w stronę przewidywanej przepompowni ścieków. 
Jej umiejscowienie założono na terenie o funkcji 8. MW.MN - tuż przy wydzielonej drodze, 
oznaczonej symbolem 06. KDD przy ul. Pułaskiego. 

Analiza ukształtowania terenu potwierdza zasadność budowy przepompowni w tym 
miejscu, ponieważ jest to najniżej położony teren, do którego spływ ścieków będzie mógł 
odbywać się za pomocą siły grawitacji. Przyjęte w koncepcji zagłębienia sieci przewodów 
kanalizacyjnych w gruncie pozwolą na wyeliminowanie dodatkowych przepompowni 
ścieków na tym terenie. Kolejne przepompownie wpływałyby bowiem na niepotrzebne 
generowanie dodatkowych kosztów związanych z ich obsługą.  

Ścieki z nowej zabudowy tłoczone będą do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej 
o przepływie grawitacyjnym z rur o śr. nom. Ø500mm, ułożonego w ul. Gierymskiego. 

Po rozważeniu wszelkich uwarunkowań technicznych proponowany wariant uznaje się 
za optymalny mający swoje ekonomiczne i techniczne uzasadnienie. Rozwiązanie umożliwia 



 11 

przełączenie kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki z zabudowy skupionej wzdłuż ul. 
Lipowej i Ogrodowej, co znacznie odciąży hydraulicznie przepompownię ścieków przy ul. 
Leśnej, która w obecnych warunkach wtłacza ścieki do kolektora tłocznego z miejscowości 
Mosty i oś. Wschód. 

Proponowane rozwiązanie przyczyni się również do odciążenia systemu kanalizacji 
ciśnieniowej w ul. Gdańskiej. Przy przyjęciu proponowanego rozwiązania należy założyć 
przyrost ilości ścieków bytowych z zabudowy jednorodzinnej przy ul. Lipowej i Ogrodowej, 
które zostaną przekierowane na przewidywaną w opracowaniu przepompownię ścieków.  

 
8.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
 Generalnie główne trasy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie objętym zmianą Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, a także rejonie "Osiedla 
Łąkowa" (Gmina Nowa Wieś Lęborska) projektuje się wzdłuż wydzielonych pasów 
drogowych, pod ciągami jezdnymi oznaczonymi symbolami 02. KDL, 03.KDD, 04 KDD 
05.KDD i 06 KDD. 

Przewidywaną trasę sieci, średnice oraz spadki pokazano na planach sytuacyjno - 
wysokościowych stanowiących rysunek nr 3, wykonany w skali 1 : 1000. 

W odniesieniu do poszczególnych funkcji terenów zabudowy charakteryzujących się  
przyporządkowaną zlewnią pokazano główne kolektory sanitarne, obejmujące cały teren o 
wymienionych funkcjach, do których należy przewidzieć przyłączenie kanałów bocznych. 

Ze względu na znaczne spadki terenu w kierunku południowo-wschodnim, system 
kanalizacyjny należy budować w oparciu o połączenia kaskadowe kanałów w studzienkach 
połączeniowych planowanych w wyznaczonych miejscach. 

Takie rozwiązanie jest wskazane ze względu na zapewnienie właściwych spadków oraz 
prędkości przepływu w projektowanych kanałach.  

Przewody kanalizacji sanitarnej, wchodzącej w skład  sieci przewiduje się będą 
wykonane z rur z PVC-U (litych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu), łączonych na 
uszczelkę gumową, o średnicy zewnętrznej φ160x4,0mm, φ 200x4,9mm, φ 250x6,2mm i 
Ø315x 7,7 o klasie sztywności obwodowej typu „S” - do 8kN/m2.  

Układanie rur należy zaprojektować w odwodnionych wykopach na podsypce 
piaskowej. 

Niniejsze opracowanie wskazuje na możliwości skanalizowania wymienionych 
terenów. Szczegółowe dane w postaci zagłębienia i spadków należy określić w projekcie 
budowlanym. 

Przewiduje się, że system sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zbudowany z 
następujących rur kanalizacyjnych : 

- kolektor tłoczny z rur PE o śr. zew. Ø 160 o dł. L = 574,0m;       
- kanał sanitarny z rur PVC o śr. zew. Ø 200 o dł.  L = 2553,0m;  
- kanał sanitarny z rur PVC o śr. zew. Ø 250 o dł.  L = 549,0m;  
- kanał sanitarny z rur PVC o śr. zew. Ø 315 o dł.  L =   247,0m.  
Przewidywana łączna długość wszystkich przewodów sieci kanalizacji sanitarnej 
wyniesie: L = 3.923,0m. 
 

Uściślenie średnic poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej może być dokonane 
na etapie sporządzania projektu budowlanego, po otrzymaniu szczegółowych danych 
odnośnie zagospodarowania terenu. 

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscu załamań  trasy przewodów, 
należy zaprojektować posadowienie studzienek rewizyjnych, umożliwiających dostęp do 
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kanału w razie awarii i pozwalających na jego okresowe czyszczenie. Studzienki należy 
zlokalizować w odległościach nie większych niż 60,0m od siebie.  

Studzienki  zaprojektować z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 
φ 1200[mm], z betonu klasy nie mniejszej niż B-40. Zwieńczenie studzienek przewidzieć 
poprzez: 

� pierścienie wyrównujące o wysokościach: 50, 100, 150 mm ; 
� pierścień odciążający - do przeniesienia obciążeń z płyty pokrywo-
 wej; 
� podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na 
 właz kanałowy ; 
� właz żeliwny pełny o średnicy φ 600 [mm] o  nośności, zależnie  
                      od lokalizacji studzienki: 

- na studzienkach lokalizowanych w ciągach jezdnych (parkingach, 
drogach wjazdowych itp.) na terenie przyszłej zabudowy stosować 
włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D (DO-600) o nośności 40 t; 

Pokrywy włazów powinny mieć możliwość przykręcenia.  
Kręgi betonowe studzienek posadowić na podstawach betonowych z betonu klasy nie 

mniejszej niż B-40 o wymiarach większych o 20[cm] od średnicy kręgów. Podstawy 
studzienek należy posadawiać na warstwie wyrównawczej o grubości 10 [cm] z chudego 
betonu – klasy nie mniej niż B-15.  

W przypadku występowania wód gruntowych zaleca się stosowanie dolnego kręgu 
zespolonego z płytą denną – fundamentową. W projekcie budowlanym należy uwzględnić 
izolacje kręgów betonowych powłoką trzywarstwową roztworu asfaltowego zgodnie z 
„Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”. 

Pozostałe studzienki głównie przy zabudowie jednorodzinnej należy projektować w 
technologii tworzywowej z rurą trzonową wykonaną z polipropylenu (PP) i kinetą z PCV z 
pokrywą żeliwną typu ciężkiego. Studzienki zwieńczyć od góry rurą teleskopową z włazem, o 
klasie wytrzymałości D400.  

Wymaganą głębokość studni tworzywowych w stosunku do istniejącego terenu należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór elementów teleskopowych ∅ 400mm, umożliwiających 
elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową.  

W celu uniknięcia osiadania gruntu pod drogami – obsypka i zasypka - należy 
wskazać w projekcie na konieczność odpowiedniego zagęszczenia do min. 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 
8.3.3. Przepompownia ścieków. 
 

Podstawą do zaprojektowania przepompowni ścieków są dane wynikające ze 
sporządzonego bilansu ścieków płynących z terenu osiedla. 

 
q = 11,36 l/s x współcz. 0,95 = 10,8 l/s 

 
Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu istniejącego należy stwierdzić, że dla  

obszaru objętego zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Polnej i 
Pułaskiego, a także w rejonie "Osiedla Łąkowa" (Gmina Nowa Wieś Lęborska) optymalnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie jednej przepompowni ścieków, która zostanie zlokalizowana 
w najbardziej obniżonym terenie w omawianej zlewni. 
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8.3.4. Dobór zbiornika i urządzeń przepompowni  ścieków. 
 
 Zgodnie z bilansem ścieków sporządzonym dla zlewni j.w. dopływ ścieków do 
założonej przepompowni wyniesie: 
 Qh max=40,9m3 /h i odpowiednio q = 10,8dm3/s 

Założona rzędna w zbiorniku czerpalnym           =  21,25mnpm. 
Rzędna w studni na kolektorze Ø 500 mm          =  36,55mnpm. 
Straty w rurociągu tłocznym L= 574,0 m             =    2,12m H2O 
Straty miejscowe w obrębie przepompowni         =   1,37m 

Potrzebna wysokość podnoszenia pomp: 
Hp =  1,05 x / 36,55 + 2,12 + 1,17  – 21,25 / =   19,52m  
 

Dla wyżej wymienionych parametrów należy przyjąć pompy w standardzie obowiązującym w 
M.P.W i K Sp. z o.o. Przewiduje się, że zbiornik przepompowni zostanie zaprojektowany 
jako podziemny, monolityczny z elementów betonowych o średnicy Dw=2000mm. 
Minimalna wysokość zbiornika Hc=2,50m. Montaż pomp należy przewidzieć w komorze 
suchej. 
Minimalny czas pracy pomp przy automatycznym sterowaniu nie powinien być krótszy od 
10min. 
Pojemność użytkową zbiornika ścieków powinna wynosić: 

41 * 10 
           Vu =------------ = 1,70 m3 

240 
Przyjęto zbiornik na ścieki o średnicy 2000mm o przekroju F = 3,14 m2. Natomiast pompy 
ściekowe wraz z armaturą (zasuwami i zaworami zwrotnymi)  i rurociągami tłocznymi należy 
zamontować w wydzielonej suchej komorze o średnicy min. 1500mm - w zależności od 
rodzaju i typu przyjętych pomp. 
Celem potwierdzenia warunków geologicznych należy wykonać dokumentację geotechniczną 
badań podłoża gruntowego na terenie przeznaczonym pod przewody kanalizacyjne oraz 
lokalizację studni przepompowni i komory suchej montażu pomp. 
Wysokość między włączeniem a wyłączeniem pompy pracującej powinna wynosić min. 1,0m 
czyli pojemność zbiornika wyniesie 3,14 m3.. 
Obudowę przepompowni należy posadowić (zakotwić) na płycie żelbetowej o wymiarach 
2,5m x 2,5m. Przewiduje się, że w komorze suchej tuż przy zbiorniku na ścieki zostaną 
zamontowane dwie pompy ściekowe. Dobór agregatów pompowych powinien zapewniać ich 
pracę w pobliżu maksymalnej ich sprawności. Agregaty pompowe zamontowane w 
przepompowni powinny być przystosowane do pompowania surowych i nie podczyszczonych 
ścieków. 
Pokrywa komory suchej zbiornika powinna posiadać właz technologiczny przystosowany do 
wyciągania na powierzchnię pomp ściekowych oraz właz nad drabinką złazową do zbiornika. 
Wyciąganie pomp przewidzieć przy pomocy żurawika. Pompy powinny być ustawione w osi 
komory suchej.  
Przepompownia powinna być wyposażona w układ sterujący zapewniający pracę 
automatyczną przemienną pomp i winna spełniać wymagania M.P.W i K Sp. z o.o. określone 
w warunkach technicznych. 
Automatyka winna pozwalać również na ręczne załączanie poszczególnych pomp. Szafkę 
sterowniczą przepompowni zaprojektować na oddzielnym fundamencie. 
Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków winno być zaprojektowane z dwóch 
niezależnych kierunków zasilania z układem SZR. W przypadku braku możliwości 
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wykonania drugostronnego zasilania przepompownię wyposażyć w stacjonarny agregat 
prądotwórczy z rozruchem automatycznym. 
Dodatkowo należy w projekcie przewidzieć montaż systemu umożliwiającego przesył 
wiadomości na centralną dyspozytornię M.P.W i K Sp. z o.o. stanów awaryjnych, pracy pomp 
i dostępu osób nieupoważnionych. 
W układzie sterowniczym uwzględnić sygnalizację świetlną stanu awaryjnego. 
Całość armatury jak zasuwy, zawory zwrotne przewody tłoczne przewiduje się zamontować 
w wydzielonej komorze suchej z kręgów betonowych min. Ø1500mm. W komorze suchej 
winny się znaleźć dwa rurociągi ze stali nierdzewnej, które za armaturą należy połączyć w 
jeden rurociąg tłoczny. Pokrywę włazu przewidzieć z zamknięciem systemowym.  

Teren pod przepompownię w projekcie należy wydzielić jako odrębną działkę o 
wymiarach dostosowanych do potrzeb. Przewiduje się, że teren zostanie ogrodzony, 
zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Projekt winien zakładać utwardzoną 
drogę dojazdową dostosowaną do przejazdu samochodu specjalistycznego – asenizacyjnego o 
nacisku osi ok. 22,0 T.   
 
8.4. Rurociąg tłoczny. 
 

Dobór średnicy przewodu tłocznego kanalizacji ciśnieniowej dokonano na podstawie 
wzoru Colebrooka – White”a i wykresu diagramu doboru parametrów hydraulicznych dla rur 
ciśnieniowych z PE o ciśnieniu PN 10. Przyjęto średnicę zewnętrzną 160mm dla 
q=10,8dcm3/s. Prędkość przepływu ścieków V=0,8m/s przy stracie jednostkowej 3,7%o. 
Całkowita strata na odcinku wyniesie wówczas 2,12mH2O. Zachowano więc minimalną 
prędkość przepływu ścieków w przewodzie, która powinna wynosić v=0,70[m/s]. 

Przy przyjęciu średnicy zewnętrznej φ125mm prędkość przepływu ścieków wzrosłaby 
do wartości V = 1,15m/s przy stracie jednostkowej 12,45%o, Całkowita strata na odcinku 
wyniesie 7,15 mH2O. 

Jak wynika z obliczeń przyjęcie przewodu z rur o śr. zew. Ø125mm generuje 
stosunkowo dużą stratę i konieczność zastosowania pomp o wyższej wysokości podnoszenia.  

W koncepcji przyjęto zastosowanie rur PEHD klasy 100 szeregu SDR 17 o śr. zew. 
Ø160x11,9 o ciśnieniu nominalnym PN10, łączonych metodą zgrzewania doczołowego o 
łącznej długości L = 574,0m.  

Ostateczny dobór średnicy rury należy dokonać na etapie sporządzania projektu 
budowlanego, po uzyskaniu potwierdzonych informacji o sposobie zagospodarowania 
terenów, co może nastąpić po uchwaleniu Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Kolektor tłoczny na całej długości przebiegać będzie w ul. Pułaskiego, równolegle do 
istniejącego wodociągu z rur o śr. zew. Ø110mm. Połączenie z systemem kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej przewidziano przy zachowaniu minimalnego zagłębienia 1,4m.  

Przekrój przewodu ciśnieniowego, wychodzącego z przepompowni został tak dobrany, 
aby w perspektywie czasu umożliwić przyłączanie do sieci kanalizacyjnej kolejnych 
zabudowywanych obszarów, położonych w obszarze rejonu ulic Polnej i Pułaskiego.  

Przyjęto, że dla przepływu Q = 10,8[dm3/s] straty w kolektorze tłocznym kształtować 
się będą na optymalnym poziomie, który pozwoli zachować równowagę pomiędzy ekonomią 
działania układu, a właściwymi warunkami technicznymi pracy systemu.  
 
9. Roboty ziemne 
 

Z uwagi na brak zabudowy na terenach objętych koncepcją wszelkie roboty ziemne 
związane z wykonaniem sieci będą mogły być wykonywane w głównej mierze sprzętem 
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mechanicznym. Wykopy ręczne będą realizowane jedynie w rejonie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego (w ul. Polnej). Przyjęto, że ziemia z wykopów składowana będzie na poboczu i 
w całości zagospodarowana na miejscu. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany, bez 
konieczności jej wywozu. Zgodnie z dokonanym rozpoznaniem na tym terenie, na podstawie 
wykonywanych robót ziemnych, przyjęto że grunt posiada trzecią kategorię.  

Poziom wody gruntowej w obszarze objętym niniejszym opracowaniem pozwala na 
układanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu technologii podsypki 
i obsypkij. Należy liczyć się z możliwością występowania wody gruntowej. Szczegółowe 
dane o warunkach geotechnicznych posadowienia rurociągów należy określić po wykonaniu 
wierceń otworów rozpoznawczych. Przed przystąpieniem do odpompowywania wody z 
wykopów uzyskać należy pozwolenie wodnoprawne od Starosty Powiatowego. 
 Do odpompowania wody z wykopów stosować instalację igłofiltrowa z agregatem 
pompowym. Przy wykonywaniu wykopów obiektowych pod przepompownię, należy 
przewidzieć konieczność odwodnienia wgłębnego, z zastosowaniem igłofiltrów wbijanych 
obustronnie w rozstawie co 1.0m. 
 Ilość podłączonych do agregatu pompowego igłofiltrów może wynosić do 60 sztuk. 
Igłofiltry Ø 32/3,5mm zapuszczane będą na głębokość dostosowaną do posadowienia rur 
kanalizacyjnych.  
 Wodę pochodzącą z odwadnianych wykopów należy odprowadzać do istniejących 
rowów melioracyjnych  
 Istotne jest, aby przy pracach związanych z układaniem rurociągów kierować się 
„Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE i PCV”. 
 
 Szczegółowe rozwiązania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej muszą być uwzględnione na etapie 
sporządzania projektu budowlanego.   
  
10. Oszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego. 
 
SZACUNEK KOSZTÓW WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ 
wynikającej z „Koncepcji budowy systemu sieci wod-kan obsługującego obszar objęty 
zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w 
Lęborku.  

 
Przybliżony koszt całego zamierzenia inwestycyjnego został wyliczony na podstawie 

wydawnictwa BISTYP. CONSULTING „Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z 
zakresu budownictwa ogólnego” wg cen obowiązujących w 2015 r.  
 
- Do wyceny przyjęto zasadniczy obszar wyznaczony w zmianie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego i 
bezpośrednio związany z terenami o wyznaczonej funkcji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej „MN” oraz zabudowy usługowej i rzemiosła – 
„UPrz” w tym : 
A. Sieć wodociągowa 
- sieć wodociągowa Ø 110 PE  łącznie L = 1.980,0 m przewidywane nakłady 298,0 tys. 
zł w tym: 
odcinek od W1 do W2 L = 541,0 m  przewidywane nakłady 82,0 tys. zł 
odcinek od W5 do HP  L = 137,0 m  przewidywane nakłady 21,0 tys. zł 
odcinek od W3 do W5 L = 598,0 m  przewidywane nakłady 90,0 tys. zł 
wymiana odcinka od W2 do W2A L = 262,0 m przewidywane nakłady 39,0 tys. zł 
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odcinek od W3 do W7 L = 442,0 m  przewidywane nakłady 66,0 tys. zł 
 
- sieć wodociągowa Ø 160 PE  łącznie L = 1.518,0 m przewidywane nakłady 273,0 tys. 
zł w tym: 
odcinek od W2 do W3 L = 160,0 m  przewidywane nakłady 29,0 tys. zł 
odcinek od W3 do W4 L = 362,0 m  przewidywane nakłady 65,0 tys. zł 
odcinek od W4 do W5 L = 195,0 m  przewidywane nakłady 35,0 tys. zł 
wymiana odcinka od W2 do W6 L = 651,0 m przewidywane nakłady 117,0 tys. zł 
odcinek od W4 do W8 L = 150,0 m  przewidywane nakłady 27,0 tys. zł 
 
RAZEM    - sieć wodociągowa                571,0 tys. zł  
 

B. Sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC  łącznie L = 2.553,0 m przewidywane    
   nakłady 715,0 tys. zł w tym ujęto następujące odcinki: 

 
odcinek od S1 do S10       L= 514,0 m 
odcinek od S10 do S14     L= 175,0 m 
odcinek od S23 do S25     L= 105,0 m 
odcinek od S26 do S27B  L=   94,0 m 
odcinek od S23 do S27     L= 544,0 m 
odcinek od S36 do S41     L= 249,0 m 
odcinek od S41 do S46     L= 492,0 m 
odcinek od S50 do S56     L= 234,0 m 
odcinek od Sist. do S57    L=   59,0 m 
odcinek od S14 do S60     L= 146,0 m 
 

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm PVC  łącznie L = 549,0 m przewidywane    
  nakłady 192,0 tys. zł w tym ujęto następujące odcinki: 

odcinek od S14 do S19  L= 298,0 m 
odcinek od S19 do S20  L=   64,0 m 
odcinek od S20 do S23  L= 187,0 m 
 

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 315 mm PVC  łącznie L = 247,0  m  przewidywane   
  nakłady 100,0 tys. zł w tym ujęto następujące odcinki: 

odcinek od S19 do PŚ       L=   7,5 m 
odcinek od S61 do Sistn.  L= 239,0 m 
 

RAZEM   -  sieć kanalizacji sanitarnej                  1.007,0 tys. zł 
 
C. Sieć kanalizacji tłocznej 
- kolektor tłoczny Ø 160 PE   L = 574,0 m              97,0 tys. zł 
 

D. Przepompownia ścieków 
- kompletna przepompownia ścieków kpl. 1                 80,0 tys. zł  
 
Przybliżony koszt całego zamierzenia inwestycyjnego wyliczony na podstawie 

wydawnictwa BISTYP. CONSULTING „Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z 
zakresu budownictwa ogólnego” wg cen obowiązujących w 2015 r wyniesie: 

 
KOSZT REALIZACJI ZADANIA NETTO            1.755,0 tys. zł 
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PODATEK VAT 23%         403,6 tys. zł 
PLANOWANY KOSZT REALIZACJI ZADANIA BRUTTO          2.158,6 tys. zł 

 
 

 Element pomocniczy wyceny wymienionego zamierzenia inwestycyjnego stanowią 
ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym z danych 
podawanych w powszechnie stosowanych publikacjach. 
 Całkowita wartość zadania zostanie ustalona w oparciu o szczegółowe przedmiary 
robót ujętych w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego.  
Koszt zadania nie obejmuje uzbrojenia terenów prywatnych, które będą podlegały w 
przyszłości podziałom geodezyjnym - wyznaczaniem dróg dojazdowych itp. 
 
11. Uwagi końcowe. 
 

Dokumentacja projektowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinna być 
opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi oraz 
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny 
być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach takich jak : 
      -    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zabudowy terenu zarówno dla   
           obszaru w rejonie ul. Polnej i Pułaskiego i na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska   
           "Osiedle Łąkowe", 

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydane 
przez gestorów i właścicieli sieci tj. M.P.W i K Sp. z o.o. i GZUK Nowa Wieś 
Lęborska, 

- dokumenty potwierdzające prawo inwestorów do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, 

- aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych, 
- opinie geotechniczne sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań podłoża 

gruntowego na obszarze objętym projektowaniem, 
- aktualna inwentaryzacja istniejących sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych 

znajdujących się w pobliżu i na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym. 
Projekt budowlany powinien być opracowany w takim stopniu szczegółowości, aby 

możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń oraz pozwoleń 
wymaganych przez  Prawo budowlane, a także wynikających z innych ustaw (np. o ochronie i 
kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, o drogach publicznych itp.) 
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