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Załącznik do postanowienia i nr GGR 6220.5.2021 z dnia 30.06.2021 r. 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu DN 100 MOP 5,5 MPa 
o długości ok. 118 m, na działkach nr: 44, 45/2, 42, 5/3, 287 w miejscowości Pietna (gmina Krapkowice) 
oraz wyłączeniu istniejącego odcinka gazociągu w/c DN 100 o długości ok. 118 m, dla których nie ma 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Trasę planowanego gazociągu zaprojektowano wzdłuż starego gazociągu w/c DN 100. Poza 
przekroczeniem rzeki Osobłogi na pozostałej części trasy projektowanego gazociągu występują tereny 
biologicznie czynne - tereny uprawne. Gazociąg zostanie ułożony z zachowaniem minimalnego 
przykrycia tj. 1,2 m. Miejsca wykonania włączeń do istniejącego gazociągu zostaną wykonane metodą 
wykopu otwartego. Przekroczenie cieku Osobłoga zostanie wykonane metodą bezwykopową 

(przewiertem HDD). 

Trasa planowanego gazociągu w całości przebiegać będzie przez tereny rolne, pastwiska i 
przekraczać będzie rzekę Osobłogę. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza terenami zamieszkania, 
gdzie najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w gminie Krapkowice, w miejscowości Pietna w 
odległości ok. 560 m w kierunku południowo-wschodnim od projektowanego gazociągu. Gazociąg 
wykonany zostanie z rur przewodowych stalowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN ISO 
3138, łączonych za pomocą spawania elektrycznego. 

Parametry projektowanego odcinka gazociągu w/c DN 100: 

- średnica - DNlO0, 

- maksymalne ciśnienie robocze - MOP 5,5 MPa, 

- materiał-stal, 

- długość - ok. 118m, 

- strefa kontrolowana - 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu) . 

Miejsca wykonania włączeń do istniejącego gazociągu zostaną wykonane metodą wykopu 
otwartego. Wzdłuż trasy projektowanego gazociągu zostanie wyznaczony pas montażowy . 

Do ochrony istniejących gruntów przed wykonaniem wykopu otwartego górna warstwa gleby 
(humus) zostanie zebrana i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Po 
zakończeniu budowy wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi. 
Wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona wcześniej warstwa humusu. Nie przewiduje się 

konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów. 

Nowo budowane elementy sieci gazowej zostaną poddane próbie ciśnieniowej dla uzyskania 
pewności długoletniej bezawaryjnej pracy systemu. 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. 

Dojazd do miejsca prowadzenia prac będzie możliwy przy wykorzystaniu istniejących dróg 
lokalnych. W celu odprowadzania ścieków bytowych zaplecze budowy zostanie wyposażone 
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w przenośny sanitariat. Zgromadzone w nim ścieki będą wywożone w miarę potrzeb przez uprawnione 

podmioty. 

Na terenie budowy będą powstawać ścieki technologiczne pochodzące z prób ciśnieniowych. 
Ścieki po próbach i płukaniu gazociągu zostaną zabrane do cysterny i przekazane do najbliższej 
oczyszczalni ścieków lub odprowadzone do kanalizacji. 

Płuczka powstała w trakcie wierceń HDD będzie poddawana częsc1owemu odzyskowi 
w układzie odzysku płuczki (mechaniczna separacja zawiesiny w sitach). Z racji ograniczonej sprawności 
układu odzysku płuczki , część płuczki w postaci szlamu wiertniczego będzie wyłączona z obiegu 
wpompowywania do odwiertu. Płuczka wiertnicza, która jest roztworem bentonitu i stosownych 
dodatków oraz urobku i wody zostanie odebrana przez wyspecjalizowaną firmę i wywieziona do 
unieszkodliwienia . Postępowanie z odpadem urobku zależne będzie od uzyskanych wyników. 
W przypadku braku przekroczeń dopuszczalnych norm metali ciężkich grunty te będą przeznaczone do 
niwelacji terenu w sąsiedztwie cieku. W razie przekroczeń norm dopuszczalnych metali ciężkich 
zostaną przekazane specjalistycznej firm ie do unieszkodliwienia poza terenem inwestycji. 
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S p rawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k. szylar@krapkowice.pl 

Zgodnie z art. I 3 ust. I i 2 Rozpo rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I 6/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zw i ązku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego p rzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W -
ogólne rozpo rządzenie o ochronie danych (RODO), infonnujemy, i ż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedz ibą 

przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontakto wać listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: 
umig@krapkowice.pl. Treść pełnej klauzuli in fonnacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 
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