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WÓJT GMINY CISEK                                                                                Załącznik Nr 1  

 

do decyzji Wójta Gminy Cisek nr IUR.6220.8.2016 z dnia 25.07.2016 r. 
 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

( zgodnie z wymogiem art 84 ust.2  ustawy ooś )  

 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na gruntach wsi 

Cisek  w gminie Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie w celu 

odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu . 

 

Zakres zakres rzeczowy przedsięwzięcia  przedstawia się następująco :  

 pompownie przydomowe ścieków PE Ø 800 ÷ 1200 mm    - ok.  344 kpl. 

  rurociągi tłoczne ścieków-zbiorcze PE 100RC  Ø  50 ÷ 180 mm        ok.  L= 10 980 

 przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe z rur PE Ø 40 mm, szt. ok. 344   ok. L= 7 530 m   

Z projektowanych  dla miejscowości Cisek urządzeń kanalizacyjnych odprowadzane będą 

ścieki sanitarne w ilości :  

 Qdśr      =   124,6 m3/d 

 Qdmax  =   161,9 m3/d   

Przydomowe pompownie ścieków zlokalizowane będą na każdej przewidzianej do 

podłączenia posesji. Komory pompowni przydomowych wykonane będą z prefabrykowanych  

gotowych studzienek  wykonanych z tworzywa sztucznego (PE)  Ø 800 ÷ 1200 mm.  

W komorze pompowni  zamontowana zostanie pompa wyporowa z rozdrabniarką o 

wydajności Q= 0,7 l/sek  i mocy 1,1 kW . Pompownie zasilane będą z instalacji wewnętrznej  

budynku . 

Technologia wykonania studzienek pompowych zapewnia ich całkowitą szczelność. 

Pojemność retencyjna studzienek pompowych wynosi ok. 300÷ 400 l , co zapewnia  odbiór 

ścieków w przypadku  wyłączenia prądu  przez min. 1 dobę  . Awaria pompy sygnalizowana 

jest  świetlnie i dźwiękowo. 

  

Projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej przebiegać będą głównie wzdłuż istniejących 

ciągów komunikacyjnych (drogi  powiatowe, drogi gminne, drogi wewnętrzne ) oraz po 

terenach prywatnych. Głębokość ułożenia rurociągów tłocznych wynosić będzie 1,5 ÷ 2,0 m 

p.p.t. Układane one będą bezwykopowo metodą  sterowanego przewiertu horyzontalnego  . 

Wykonywane będą  tylko punktowe wykopy przy połączeniach ułożonych odcinków rur, 

połączeniach przyłączy z głównymi rurociągami zbiorczymi, oraz przy montażu pompowni 

przydomowych.     

Po wykonaniu kanalizacji teren inwestycji zostanie przywrócony  do stanu sprzed budowy . 

 

W rejonie inwestycji nie występują obiekty będące zabytkami przyrody. W wyniku 

prowadzonych robót nie zostanie  naruszony istniejący drzewostan.  

 

             WÓJT 


