
 

 

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Kielce 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
znak: GKŚ-IV.6220.30.2021, z dnia 10.06.2022 r. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø 300 mm w Kielcach w ul. Warszawskiej i ul. Biskupa 
Mieczysława Jaworskiego” 

 
Planowane przedsięwzięcia obejmuje budowę wodociągu magistralnego o średnicy ok. 300 mm (na 
długości ok. 1 300 m ) w ulicy Warszawskiej (od ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego do komory 
wodociągowej zlokalizowanej na wysokości budynku nr 84) oraz w ul. Biskupa Mieczysława 
Jaworskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Jana Nowaka-Jezioraoskiego) na terenie miasta Kielce. 
Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia na przedmiotowym odcinku istnieje magistrala 
wodociągowa o średnicy 500 mm lecz jej stan techniczny wymaga wykonania nowego odcinka 
rurociągu wody z jednoczesnym zmniejszeniem jego średnicy (zmiana średnicy podyktowana została 
docelowym zapotrzebowaniem na wodę). Ze względu na koniecznośd zapewnienia dostaw wody do 
wodociągów rozdzielczych celem zasilania w wodę tej części miasta Kielce nie jest możliwe 
długotrwałe wyłączenie istniejącej magistrali wody, a tym samym wykonanie jej remontu i ułożenie 
nowego rurociągu magistralnego po śladzie istniejącym. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania 
Inwestor przewidział wybudowanie/ułożenie nowego wodociągu magistralnego w sąsiedztwie 
istniejącego wodociągu (w odległości do ok. 20 m). Armatura odcinająca zamontowana zostanie w 
istniejących komorach wodociągowych, których wnętrza poddane zostaną remontowi, natomiast 
istniejąca armatura odcinająca i pomiarowa zostanie wymieniona. Po wybudowaniu nowej magistrali, 
stary wodociąg zostanie wyłączony z eksploatacji i zaszlamowany. Przedsięwzięcie zlokalizowane 
zostanie w pasie drogowym ul. Warszawskiej i ul. Bp. M. Jaworskiego  (pas jezdni oraz teren ciągów 
pieszych i ścieżek rowerowych) oraz częściowo w przylegających bezpośrednio do ulicy Bp. M. 
Jaworskiego terenach zieleni nieurządzonej.  
Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością wyburzeo obiektów kubaturowych. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy spodziewad się chwilowych i krótkoterminowych 
uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlano-
montażowymi tj. emisją zanieczyszczeo do powietrza, emisją hałasu do środowiska, powstawaniem 
odpadów, ścieków bytowych i ingerencją w środowisko gruntowe. W ramach działao 
minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz 
jego zaplecze zlokalizowany winien byd z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i 
przekształcenia jego powierzchni, a po zakooczeniu prac uporządkowany. 
Rurociągi wodociągu magistralnego montowane będą: 

 w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych – o ścianach pionowych umocnionych np. 
wypraskami stalowymi lub balami szalunkowymi z poszerzeniem na obiekty kubaturowe na 
odcinkach zabudowy, skrzyżowao z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym – w 
pasie drogowym, 

 metodę bezwykopową – przy skrzyżowaniach z istniejącą siecią ciepłowniczą i przekraczaniu 
skrzyżowao z ulicą G. Zapolskiej. 

Szerokośd wykopów liniowych wynosid będzie ok. 1,2 m przy głębokości układania od ok. 2 m do ok. 
2,5 m. Wykopy wykonywane będą w ok.70% sprzętem mechanicznym i w ok. 30% sposobem 
ręcznym. Prace ziemne poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy humusu lub darni, które 
wykorzystane zostaną do przysypania wykopów – po zakooczeniu robót. Zasypywanie wykopów 
winno odbywad się z zachowaniem warstw (profilu litologicznego). Zasypywanie wykopów 
wykonywane będzie odcinkami, po dokonaniu próby szczelności (z odprowadzeniem wód z prób 
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szczelności do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządzającego) i odbiorze technicznym danego 
odcinka robót. Zasypywanie wykopów będzie prowadzone wraz z rozbiórką umocnienia. 
Rozbiórka nawierzchni obiektów liniowych będzie wykonana poprzez dwustronne nacięcie 
nawierzchni jezdni. Rozkop będzie wykonany schodkowo z rozdziałem na warstwę ścieralną, wiążącą, 
podbudowę i grunt rodzimy. Po wykonaniu magistrali wodociągowej zasypywanie wykopu 
prowadzone będzie gruntem rodzimym po uprzednim sprawdzeniu jego przydatności. Odtworzenie 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonane zostanie według wytycznych zarządcy obiektu. 
Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z 
kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowid zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy 
magazynowad na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach 
osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem 
osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyd w urządzenia lub środki umożliwiające ich 
zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowao. 
Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostad wyposażone w techniczne i chemiczne środki do 
usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeo ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku 
wycieku substancji ropopochodnych winny byd niezwłocznie usuwane lub zneutralizowane. 
Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeo oraz pojazdów budowlanych należy 
prowadzid na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest 
tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeo budowlanych poza ww. miejscami, pod 
warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych 
umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 
Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy 
magazynowad w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w 
nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz 
zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Emisja hałasu oraz zanieczyszczeo powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 
charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakooczeniem prac 
budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac 
budowlanych będą minimalizowane, tj. prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeo 
budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, 
koparki, spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do 
cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 
(poniedziałek-sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikał będzie również 
równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeo budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy 
realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny, urządzenia sprawne 
technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych 
silnikach). 
Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach 
przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych. W trakcie 
prowadzenia prac związanych z budową wodociągu, wykonawca zapewni dojazd/dojście do lokalnych 
posesji, wprowadzając czasową organizację ruchu. 
Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynowad na terenie specjalnie 
przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne należy 
magazynowad w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w 
nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy 
zlokalizowad na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem 
czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. 
place i miejsca należy wyposażyd w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację 
odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilośd tych urządzeo 
lub środków należy dostosowad do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku 
wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąd lub zneutralizowad. Na etapie 
realizacji Inwestor winien zapewnid dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których 
zawartośd winna byd odbierana przez uprawnioną firmę i wywożona do oczyszczalni ścieków. 
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Na etapie eksploatacji inwestycja, z racji jej charakteru, nie będzie stanowid źródła ścieków 
bytowych, ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych. Nie przewiduje się 
znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. 
Etap użytkowania/eksploatacji magistrali wodociągowej nie wiąże się z emisją zanieczyszczeo 
powietrza, hałasu, pola elektromagnetycznego. 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
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