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OŚWIADCZNIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄEGO 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 
 
sieć wodociągowa z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 o długości 28,2 m i sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 
z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 
obr. 0085 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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Projektant: 

 mgr inż. Grzegorz Czwordon 
Uprawnienia budowlane nr WKP/0192/PWOS/15 

w specjalności instalacyjnej  

 

 

 

 

Sprawdzający: 

 inż. Paweł Kortus 
Uprawnienia budowlane nr WKP/0358/PWOS/12 

w specjalności instalacyjnej  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa i adres inwestycji 

 
Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 o długości 28,2 m i sieci kanalizacji sanitarnej PVC 

lite klasy S Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160. 

1.2. Nazwa inwestora i adres 

 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

 
SANEL GRZEGORZ CZWORDON, ul. Olszowa 44, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

1.4. Podstawa opracowania 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

3. Prawo Budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186 z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych przy zachowaniu przepisów 

BHP. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 164 z późniejszymi 

zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o „Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”  (Dz. U. nr 80 poz. 717 

z późniejszymi zmianami). 

7. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociągowej nr TTI/AW/446/2019 z dnia 06.02.2019 roku 

wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim. 

8. Zaświadczenie o przynależności działki w miejscowym planie nr WAP.RAU.6727.2.68.2019 z dnia 

21.02.2019 roku wydany przez Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski. 

9. Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej GGO.6630.620.2019 z dnia 08.08.2019 r. wydany przez 

Starostę Ostrowskiego. 

10. Uzgodnienie nr Ka.5183.703.2.2019 z dnia 08.04.2019 roku wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

11. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim. 

12. Zalecenie Inwestora. 

13. Wizja lokalna w terenie.  

14. Uzgodnienia branżowe. 
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2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 

 
Planowana inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 

o długości 28,2 m i sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 w miejscowości 

Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085. 

 

2.2. Stan istniejący 

 
Uzbrojenie terenu składa się z istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2.3. Zakres projektowanej inwestycji 

 
Zakresem opracowania objęty jest projekt budowy sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 

o długości 28,2 m i sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 w miejscowości 

Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085. 

2.4. Obszar oddziaływania 

 
Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiadujące działki. Inwestycja nie powoduje nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, ograniczenia dopływu światła dziennego, ograniczenia w sposobie 

użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Zgodnie z opracowaniem projektowym obszar 

oddziaływania obejmuje działki nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085 dotyczące niniejszego opracowania. 

2.5. Informacja o wpisie terenu projektowanej inwestycji do rejestru zabytków lub podlegającym ochronie 

 
Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej – zgodnie z uzgodnieniem Ka.5183.703.2.2019 z dnia 08.04.2019 roku wydanym przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

2.6. Informacja o wpływie projektowanej inwestycji na środowisko 

 
Projektowana inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko. Na podstawie § 3.1 pkt. 12.b 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397) nie 

jest wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

2.7. Informacja o wpływie projektowanej inwestycji na znaki osnowy geodezyjnej 

 
Podczas wykonywania prac związanych z budową wodociągu należy zwrócić szczególną uwagę na znaki osnowy 

geodezyjnej. Prace ziemne w pobliżu znaków geodezyjnych należy wykonywać ręcznie ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, zakryciem lub przesunięciem. Trasa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej musi być wytyczona przez uprawnionego geodetę, który ma obowiązek 

wskazać ew. istniejący punkty ochrony geodezyjnej w celu zabezpieczenia go przed naruszeniem. 
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3. OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

 
Planowana inwestycja tj. budowa sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 o długości 28,2 m i sieci 

kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 w miejscowości Ostrów Wielkopolski 

ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085 ma na celu doprowadzenie do odbiorców wody, która będzie 

wykorzystywana do celów: socjalno – bytowych, przeciwpożarowych oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych 

z budynku. 

3.2. Podstawowe dane techniczne 

 
Projektem objęta jest sieć wodociągowa o następujących parametrach: 

• Materiał: PEHD PE 100 PN 10 SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy Dz 110 x 6,6, długość całkowita sieci: 

28,2 m 

oraz sieć kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniami: 

• Materiał: sieć PVC-U ze ścianka litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 200x5,9 o długości 

8,3 m, 

- z wyprowadzeniem w kierunku działki 20/13: PVC-U ze ścianka litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 

o średnicy Dz 160x4,7 o długości 4,8 m oraz 

- z wyprowadzeniem w kierunku działki 20/15: PVC-U ze ścianka litą SN 8 klasy S wg PN-EN 1401:1999 

o średnicy Dz 160x4,7 o długości 7,3 m. 

3.3. Warunki gruntowo - wodne 

 
Warunki gruntowe należą do prostych. 

4. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Projektowaną sieć wodociągową z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 o długości 28,2 m będzie włączona 

do istniejącej sieci wodociągowej PE Dz 110 znajdującej się na działce nr 26/8 w ul. Kolorowej. Włączenie do 

wodociągu należy wykonać w miejscu pokazanym na mapie, oznaczonym jako W1. Projektowaną sieć 

wodociągową wykonać zgodnie z oznaczeniami punktów od W1 do W2a. 

4.1. Roboty ziemne 

 
Projektowana sieć wodociągowa będzie wykonana w wykopie otwartym. Wodociąg będzie układany tak, aby 

jego przykrycie wynosiło min. 1,40 m. 

Wzdłuż wodociągu należy ułożyć czynnik lokalizacyjny w postaci taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej. Na całej 

długości rurociągu ułożyć drut miedziany trwale połączony z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci tj. zasuwami 

i hydrantem. 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazana jest weryfikacja głębokości ułożenia uzbrojenia poprzez 

wykonanie wykopów próbnych. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
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należy prace ziemne prowadzić ręcznie w odległości 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem. Ręcznie wykonać 

również ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się 

wykonywanie wykopów dla sieci wodociągowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. 

Szerokość wykopu dostosować tak,  aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego 

wykopu wynosiła 25 cm. Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 110 mm PE: s = 82 cm. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. Roboty ziemne należy wykonywać 

generalnie mechanicznie. 

Wykonaną sieć wodociągową należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie 

do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 

• 0 - 0,2 m Is = 1,0 

• 0 - 1,2 m Is = 0,97 

• powyżej 1,2 m Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed wypieraniem i przemieszczeniem 

gruntu przy zagęszczeniu. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne zagęszczenie gruntu 

przy poszczególnych węzłach wodociągowych. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy 

wykonać pełną wymianę gruntu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie 

rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. 

Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02. 

4.2. Odwodnienie wykopów 

Podczas budowy sieci wodociągowej nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 

4.3. Umocnienie wykopów  

 
Wykopy o głębokości do 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 – 1,50 m umacniać ażurowo 

przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m zastosować płytowy system obudów 

szalunkowych, które umożliwiają wykop o głębokości 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej 0,8 m – 4,5 m. 

4.4. Roboty montażowe 

 
Sieć wodociągową łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe zgodnie  z opracowaną na każdy 

rodzaj zgrzewania i każdy obiekt kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta rur. Montaż 

powinien odbywać się w temperaturach 5°C - 30°C.  

Nad wodociągiem w odległości min. 40 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min. 20 cm. 

Do wodociągu należy zamontować przy pomocy taśmy polietylenowej drut sygnalizacyjny nierdzewny 

o przekroju 1,5 mm2 i połączyć go trwale z wyprowadzeniami wodociągu. Przewodność drutu sprawdzić 

induktorem lub metodą techniczną.  

Sieć wodociągową łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe zgodnie  z opracowaną na każdy 

rodzaj zgrzewania i osobno dla każdego obiektu kartą technologiczną rur z PE zatwierdzoną przez producenta. 
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4.5. Armatura 

 
Do  budowy wodociągu stosować materiały z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej 

do wydawania takich atestów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. nr 61 poz 417). 

Na trasie wodociągu zamontować tabliczki informacyjne.  

Wszystkie zastosowane kształtki kołnierzowe powinny być wykonane  z żeliwa sferoidalnego pokrytego 

antykorozyjnie (farba epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min. GGG 40, wg DIN 30677) z pokryciem 

antykorozyjnym (farba epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz  o grubości min. 250 µm) skręcane śrubami 

nierdzewnymi.  

Stosować zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina wykonane z żeliwa 

sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min. PN 1- (1,0 MPa) malowanego farbą epoksydową 

(grubość powłoki min. 250 µm) DIN 30677 wg wymogów GSK – RAL potwierdzone certyfikatem, długość 

zabudowy krótka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej 

schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczna przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego 

zawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno 

być zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie 

pokryty powłoką z gumy EPDM.  

Obudowy zasuw i hydrantów należy umocnić betonem lub brukowcem o powierzchni 0,6m x 0,6m x 0,15m 

w przypadku zabudowy ww. armatury w gruncie. Skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe winny być posadowione 

na podstawie stabilizacyjnej (płycie nośnej). 

4.5.1.  Hydrant podziemny DN80 

 
Na końcówce wodociągu projektuje się hydrant podziemny DN80 zdemontowany z końcówki istniejącego 

wodociągu. Hydrant z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563, z ochroną antykorozyjną zewnętrzną 

i wewnętrzną farbą proszkową na bazie żywicy epoksydowej min. 250 µm DIN 30677 wg wymogów GSK – RAL 

potwierdzone certyfikatem wraz z zasuwą odcinającą DN80 z obudową, skrzynką żeliwną i znakiem 

informacyjnym oraz otuliną zabezpieczającą dolna część hydrantu. Hydrant powinien spełniać wymagania 

przeciwpożarowe. Hydranty zewnętrzne powinny być oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-M-51520. Włączenie 

wykonać w miejscu wskazanych na rysunku W2a. 

4.6. Próba ciśnienia wodociągu i odbiór 

 
Próbę szczelności sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 i wymogami 

zawartymi w „Systemy ciśnieniowe - informacje techniczne” wydanymi przez Wavin Poznań oraz „Warunkach 

technicznych wykonywania i odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych”. Do próby należy przystąpić gdy 

odcinek wodociągu poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez 

wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odsłonięte. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
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• odcinki poddawane próbie szczelności nie powinny być dłuższe od około 600,0m, 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1°C, 

• napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C 

po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie napełnionego 

przewodu na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody 1 MPA w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

• po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

a przewód opróżnić z wody, 

• wynik próby szczelności całego wodociągu powinien być ujęty w protokole podpisanym przez 

wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

Szczegółowe warunki poboru wody dla próby szczelności należy uzgodnić z WODKAN Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

4.7.  Płukanie  i dezynfekcja rurociągu 

 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przepłukać całość rurociągu. Do płukania użyć czystej wody 

wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Dla prawidłowego procesu płukania wodociągu 

konieczne jest uzyskanie w przewodzie prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/sek. i zapewnienie ilości wody 

odpowiadającej objętości około 8-krotnej pojemności płukanego odcinka. 

Dla zmniejszenia ilości wody zużywanej do płukania wodociągu należy przestrzegać następujących zasad: 

• nie należy dopuścić do zanieczyszczenia rur przed przystąpieniem do ich montażu, 

• po zakończeniu montażu wodociągu w danym dniu końce rur należy zaślepić. 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji wodociągu należy ją wykonać. Dezynfekcję przewodów 

przeprowadzić podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora poprzez hydranty podziemne . Czas kontaktu 

chloru z wodą - 24 godziny przy dawce wynoszącej q = 15 g Cl 2/ m3. Po 24 godzinach od napełniania wodociągu 

wodą chlorową należy spuścić z przewodu wodociągowego po uprzedniej dechloracji. Po spuście wody 

chlorowej, przewód należy ponownie przepłukać - poprzez jego napełnienie w ilości odpowiadającej 

dwukrotnej pojemności przewodu. Następnie, po ponownym  napełnieniu przewodu, należy pobrać próbki 

wody celem przeprowadzenia badań bakteriologicznych. Przewód może być włączony do eksploatacji po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy 

uzgodnić z jego przyszłym użytkownikiem. 
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5. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 włączyć w istniejącą studnię betonową DN 1000 

w działce  41/6, oznaczoną jako K1. Wykonać wyprowadzenia PVC-U Dz160 w kierunku działki 20/13 i działki 

20/15. Projektowane wyprowadzenia zakończyć korkiem PVC-U o średnicy Dz160. 

5.1. Roboty ziemne 

 
Projektowana kanał kanalizacji sanitarnej będzie wykonany w wykopie otwartym.  

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie. W przypadku występowania przewidywanego skrzyżowania 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazana jest weryfikacja głębokości ułożenia uzbrojenia poprzez 

wykonanie wykopów próbnych. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy prace ziemne prowadzić ręcznie w odległości 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem. Ręcznie wykonać 

również ostatnie 10,0 cm wykopu w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu. Projektuje się 

wykonywanie wykopów dla sieci na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne. 

Szerokość wykopu dostosować tak,  aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego 

wykopu wynosiła 40 cm. Szerokość minimalna wykopu dla rury PVC-U Dz200: s=105 cm, a dla rury PVC-U 

Dz 200: s = 96 cm 

 

Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci. Roboty ziemne należy wykonywać 

generalnie mechanicznie. 

Wykonany kanał sanitarny należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie 

do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 

• 0 - 0,2 m Is = 1,0 

• 0 - 1,2 m Is = 0,97 

• powyżej 1,2 m Is = 0,95 

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć kanał sanitarny przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu 

przy zagęszczeniu. Na całym odcinku projektowanej sieci należy wykonać pełną wymianę gruntu. Podstawowa 

warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm 

do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać 

zgodnie z normą PN-S-02. 

5.2. Odwodnienie wykopów 

Podczas budowy sieci nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 

5.3. Umocnienie wykopów  

 
Wykopy o głębokości do 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 – 1,50 m umacniać ażurowo 

przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m zastosować płytowy system obudów 

szalunkowych, które umożliwiają wykop o głębokości 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej 0,8 m – 4,5 m. 
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5.4. Roboty montażowe 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej łączyć kielichowo na atestowane uszczelki. gumowe. Dla zapewnienia stabilności 

i pewności połączeń rurowych należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki połączenia obsypać 

piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem lub też dokonać stabilizacji połączeń rurowych z użyciem 

chudego betonu. Projektowane zagłębienia i spadki kanałów oraz inne dane przedstawiono na profilach 

w części rysunkowej projektu. 

5.5. Uzbrojenie kanału sanitarnego 

 

Na kanale sanitarnym zabudować studnie rewizyjną betonową prefabrykowaną na uszczelki gumowe DN1000 

z kinetą betonową pokrytą powłoką POXITAR F, z włazem żeliwnym kl. D 400 z wkładką tłumiącą w pokrywie 

włazu z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym. 

5.6. Próba ciśnienia sieci i odbiór 

 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 

odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy ciśnieniu do 3 m sł. wody. Do próby należy 

przystąpić gdy odcinek sieci poddawany próbie będzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez 

wykonanie dokładnie obsypki. Wszystkie odgałęzienia i złącza na przewodach powinny być odsłonięte. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. O terminie rozpoczęcia prac ziemnych należy powiadomić użytkowników urządzeń podziemnych. 

2. Wykopy odpowiednio zabezpieczyć barierkami.  

3. Wykonanie sieci należy przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

4. W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy o tym powiadomić projektanta. 

5. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania sieci wodociągowej spełniają warunki określone 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych 

przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku 

Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu 

wynosi 100%. 

7. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sieć wodociągowa należą do drugiej kategorii 

geotechnicznej. 

 

 

Opracował: 
 

mgr inż. Grzegorz Czwordon 
Uprawnienia budowlane nr WKP/ 0192/PWOS/15 

w specjalności instalacyjnej 
 

 

 



12 
 

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BiOZ  

 
 
 
 

INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

INWESTOR:   WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 

ADRES BUDOWY:    Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085 

 

 

OBIEKT:   Sieć wodociągowa PEHD PE 100 PN 10 Dz 110, 

   sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 

 

 

BRANŻA:  Sanitarna  

 

 

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Grzegorz Czwordon 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót 
- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z rur PEHD PE 100 PN 10 Dz110 i sieci kanalizacji 
sanitarnej PVC-U Dz200 z wyprowadzeniami PVC-U Dz160 w miejscowości Ostrów Wielkopolski 

ul. Kolorowa, dz. nr 26/8, 41/6, 20/14 obr. 0085. 

 
Kolejność robót: 

- wytyczyć trasę projektowanych sieci 
- przystąpić do wykonania zgodnie z projektem budowlanym. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- nie występują 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

- porażenie prądem w trakcie użytkowania elektronarzędzi oraz zgrzewarek, 
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych: 
- szkolenie ogólne w zakresie BHP, 
- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia, 
- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Inwestycja wymaga opracowania przez Kierownika budowy „Planu BIOZ”. 
 
 

 
Opracował: 

 
mgr inż. Grzegorz Czwordon 

Uprawnienia budowlane nr WKP/ 0192/PWOS/15 
w specjalności instalacyjnej 
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II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

Wyszczególnienie Typ Materiał Ilość 
Jednostka 

miary 

Rura przewodowa 
Dz 110 PEHD  
PE 100 PN 10  

PE 28,2 mb 

Taśma informacyjna 
0,20m 

kolor niebieski 
Folia PCV 28,2 mb 

Połączenie kołnierzowe DN100/110 żeliwo/PE 2 szt. 

Mufa C PE Dz110 PE 2 szt. 

Drut lokalizacyjny przekrój 1,5mm2 Miedź 28,2 mb 

Materiały do budowy hydrantu podziemnego (ze zdemontowanego hydrantu) 

Hydrant podziemny  
Z DEMONTAŻU 

kołnierzowy DN80 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Kolano stopowe 
Z DEMONTAŻU 

kołnierzowe DN80 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Krócieć dwukołnierzowy 
Z DEMONTAŻU 

DN80 L=800 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Krócieć dwukołnierzowy 
Z DEMONTAŻU 

DN80 L=200 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Trójnik kołnierzowy 
Z DEMONTAŻU 

DN 100/80 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Zasuwa kołnierzowa  
Z DEMONTAŻU 

krótka DN80 
żeliwo 

sferoidalne 
1 szt. 

Zaślepka kołnierzowa 
Z DEMONTAŻU 

DN 100 żeliwo 1 szt. 

Obudowa teleskopowa 
z wrzecionem 

Z DEMONTAŻU 
- stal 1 szt. 

Skrzynka uliczna  
z obudową do zasuwy 

Z DEMONTAŻU 
- żeliwo  1 szt. 

Skrzynka uliczna  
z obudową do hydrantu 

Z DEMONTAŻU 
- żeliwo 1 szt. 

 
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Wyszczególnienie Typ Materiał Ilość 
Jednostka 

miary 

Rura przewodowa Dz 200x5,9  
PVC-U SN 8 kl. S  

z uszczelką wargową 
8,3 mb 

Studnia rewizyjna DN1000 beton 1 szt.  

Właz żeliwno-betonowy D400 żeliwo/beton 1 szt. 

Wkładka „in situ” In situ 
Kauczuk butadienowo-

styrenowy (SBR) 
1 szt. 
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Materiały do budowy wyprowadzeń 

Rura przewodowa Dz 160x4,7  
PVC-U SN 8 kl. S  

z uszczelką wargową 
12,1 mb 

Wkładka „in situ” In situ 
Kauczuk butadienowo-

styrenowy (SBR) 
2 szt. 

Korek Dz 160 PVC-U 2 szt. 

 
Opracował: 

mgr inż. Grzegorz Czwordon 
Uprawnienia budowlane nr WKP/ 0192/PWOS/15 

w specjalności instalacyjnej 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Spis rysunków 

 

1. Plan zagospodarowania terenu    rys. nr S-0 

2. Profil – sieć wodociągowa   rys. nr S-1 

3. Profil – sieć kanalizacji sanitarnej   rys. nr S-2 

4. Schemat montażowy – sieć wodociągowa   rys. nr S-3 

5. Schemat hydrantu podziemnego   rys. nr S-4 

6. Technologia wykonania wykopu   rys. nr S-5 
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IV. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

1. Wykaz warunków, uzgodnień oraz oświadczeń 

 

• Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych  

• Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 

• Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

• Protokół z posiedzenia Narady Koordynacyjnej 

• Zaświadczenie o przynależności działek w miejscowym planie 

• Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim 
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prowadzonej przez SĄD REJONOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KZ1W

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr
podstawy
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie (numer
udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj
wspólności)

Lp. 1. 1 1 /1 ---
2

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

TADEUSZ IGNACY MAZEK, MARIAN, TERESA,
59013104571

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU
Nr
podstawy
wpisu
2 UMOWA SPRZEDAŻY, 7588/2018, 2018-06-26, KLAUDIA KUBIAK, KALISZ; 5-7

(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba;
położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./KZ1W/00006943/18/001, 2018-06-26 16:19:00, 2018-09-18-14.44.23.100187, NIE, 2-4
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

Powrót

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/poka...

1 z 1 22.10.2019, 11:48
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prowadzonej przez SĄD REJONOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - KZ1W

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział I-O Dział I-Sp Dział II Dział III Dział IV

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy
wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1

Działki ewidencyjne

Lp. 1. --- Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/10 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/10
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1 WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica DR TADEUSZA JANKOWSKIEGO

Sposób korzystania TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Lp. 2. ---
Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/11 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/11
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica DR TADEUSZA JANKOWSKIEGO
Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE

Lp. 3. --- Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/12 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/12
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica PASTELOWA

Sposób korzystania
TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Lp. 4. --- Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/13 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/13
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1 WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica KOLOROWA
Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE

Lp. 5. ---
Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/14 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/14
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica KOLOROWA

Sposób korzystania
TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Lp. 6. --- Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/15 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/15
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1 WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica KOLOROWA
Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE

Lp. 7. ---
Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/16 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/16
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Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1 WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica BŁĘKITNA

Sposób korzystania TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Lp. 8. ---
Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/17 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/17
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica BŁĘKITNA
Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE

Lp. 9. --- Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/18 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/18
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1 WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica KS. PRAŁATA CZESŁAWA MAJORKA

Sposób korzystania TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG
PUBLICZNYCH LUB LINII KOLEJOWYCH

Lp. 10. ---
Nr podstawy
wpisu

Numer działki 20/19 1, 4
Identyfikator działki 301701_1.0085.20/19
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0085, OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Położenie (numer porządkowy / województwo,
powiat, gmina, miejscowość)

Lp. 1. 1
WIELKOPOLSKIE, OSTROWSKI, OSTRÓW
WIELKOPOLSKI M., OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Ulica KS. PRAŁATA CZESŁAWA MAJORKA
Sposób korzystania R - GRUNTY ORNE

Nr podstawy
wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,5476 HA 1

DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr podstawy
wpisu
1 WYPIS I WYRYS, 2018-06-25, STAROSTA OSTROWSKI, OSTRÓW WIELKOPOLSKI; 10-11

(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./KZ1W/00006943/18/001, 2018-06-26 16:19:00, 2018-09-18-14.44.23.100187, NIE, 2-4
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)

4 WYPIS I WYRYS, 2018-11-20, STAROSTA OSTROWSKI, OSTRÓW WIELKOPOLSKI; 37-38
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./KZ1W/00012983/18/001, 2018-11-22 11:19:00, 2018-12-06-13.37.15.091473, TAK, 33
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku – numer karty akt)
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