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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowy przyłącza wodociągowego  
do posesji przy ul. Osadniczej 31 

 
1.1. Dane 

 
Obiekt:  Budowa przyłącza wodociągowego 
 
Adres:  ulica Osadnicza 

działka nr 76, 77/2, 78/2 
   obręb 0008 
   63-400 Ostrów Wielkopolski 
  
Inwestor:  WODKAN 
   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
   ul. Partyzancka 27 
   63-400 Ostrów Wielkopolski 
 

 
1.2. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora 
• Projekt architektoniczno-budowlany 
• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi 

 
1.3. Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przyłącza wodociągowego. 
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1.4. Wytyczne do planu BIOZ 
 

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacją, kierownik robót 
zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót który powinien być 
eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien 
być utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez 
przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został 
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek 
jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w 
energię elektryczną. Zabrania się dokonywania  jakichkolwiek napraw podczas 
pracy urządzenia. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być 
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich 
użytkowania. 
Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 
Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez 
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 
używanych maszyn i urządzeń technicznych. 
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych 
podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, 
poz. 1125 i 1126  z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 
 
Uwagi końcowe 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z 
dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z 
kierownikiem robót branżowych. 
Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających.   
Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 
W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy wykonywać ręcznie. 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne, 
Warszawa ITB 2003” oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w 
zakresie BHP. 
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1.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów : 
 
Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące 
przepisy prawa: 
§ Dz. U. z 2016 poz. 290 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 
 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki, na których został zaprojektowany  
tzn. dz. nr 76, 77/2, 78/2, obręb 0008 w Ostrowie Wielkopolskim. Przewidziana do 
realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza 
ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób 
trzecich. 

 
1.6. Opis przyjętych rozwiązań 

 
1.6.1. Przyłącze wodociągowe 

 
Przewidziano zasilanie budynku z projektowanej sieci wodociągowej PE125 
zlokalizowanej w wzdłuż ulicy Osadniczej poprzez przyłącze wodociągowe z rury 
PE40x2,4 typoszeregu SDR17 PN10. Trasę przyłącza oznaczyć stosując taśmę 
lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową. 
Włączenie w sieć wodociągową wykonać za pomocą opaski do nawiercania do rur 
PE D125/ 6/4” np. AVK typ 10/00 nr kat. 10-140-10-011. Bezpośrednio za punktem 
włączenia zamontować należy zasuwę odcinającą gwintowaną DN6/4” 
wyposażoną w pierścień  uszczelniający do rur PE np. AVK typ 03/85 nr kat. 03-
040-85-001. Wcinkę wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i w 
porozumieniu z WodKan S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. 
Załamanie trasy wykonać wykorzystując w miarę możliwości naturalny promień 
gięcia rurociągu. Spadki, głębokości jak i pozostałe parametry techniczne podano 
na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz na profilu przyłącza. 
Bezpośrednio po wejściu przyłącza do budynku, w pomieszczeniu technicznym,  
przewidziano montaż zaworów odcinających oraz wodomierza.  
Do pomiaru zużycia wody zastosowano wodomierz typu JS 2,5 DN 20. Szczegóły 
rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej. Istniejące przyłącze 
wodociągowe do budynku należy odciąć i zaślepić. 
 
Próba ciśnieniowa 

 
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10725. Próbę hydrauliczną 
ciśnieniową przeprowadzić po ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. 
 
Przy próbie należy przestrzegać następujących zasad: 
 
• Napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu w 

taki sposób, aby w ciągu 7 godzin był napełniony 1 km rurociągu (niezależnie od 
średnicy) 

• Temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C 
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• Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania ciśnienia 

• Po ustablizowaniu ciśnienia przystąpić do próby. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,0 MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr) 

 
Próba ciśnienia jest pozytywna, jeżeli spadek na manometrze pompki 
hydraulicznej nie przekracza 0,01 MPa na każde 100m długości badanego 
przewodu przy pozostawieniu go pod ciśnieniem próbnym przez 30 minut. Po 
zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie 
opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 
 
Płukanie i dezynfekcja 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać 
płukaniu używając do tego celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu 
powinna umożliwiać usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Następnie należy wykonać badania bakteriologiczne wody z płukanego przewodu.  
W przypadku stwierdzenia, że woda z płukania przewodu nie odpowiada pod 
względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja 
przewodu. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przy użyciu 
roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy 
czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Zalecane stężenie: 1litr podchlorynu sodu 
na 500 litrów wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić ok. 10mgCl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu 
wody z przewodu należy ponownie go przepłukać i poddać analizie 
bakteriologicznej.  
 
Odbiór przyłącza wodociągowego 
 
Przy odbiorze przyłączy wykonawca powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 
• projekt techniczny 
• dziennik budowy 
• atesty i zaświadczenia 
• protokoły prób szczelności przewodów instalacji 
• protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji 
• pozytywne świadectwa badań jakości wody 

 
Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej  

 
Lp Punkt poboru Ilość Wypływ 

normatywny 
N x qn 

1 Umywalka 3 0,14 0,42 
2 Miska ustępowa 2 0,13 0,26 
3 Zlewozmywak 1 0,14 0,14 
4 Natrysk 2 0,30 0,60 
5 Wanna 1 0,30 0,30 
6 Pralka 1 0,25 0,25 
7 Zawór ze złączką do 

węża ½” 
1 0,30 0,30 

 Razem ------- ------ 2,27 
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Obliczeniowy pobór wody zimnej  
q = 0,682  x  (2,27)0,45 - 0,14  =  0,84l/s  =  3,02m3/h 
 
Dobrano wodomierz typu JS 2,5 DN20 prod. Apator o następujących parametrach: 
 
Średnica nominalna    20 mm  
Ciągły strumień objętości Q3   2,5 m3/h 
Maksymalny strumień objętości Q4    3,125 m3/h 
Próg rozruchu     8,0 dm3/h 

 
Zestawienie podstawowych materiałów 
 

L.p. Materiał Ilość  
1 rura PE-HD 100 Dz40x2,4mm; SDR17; PN10 prod. Wavin 25,2 mb 
2 taśma lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową  25,2 mb 
3 drut lokalizacyjny miedziany 1,5mm2 25,2 mb 
4 opaska do nawiercania do rur PE D125/ 6/4" 

np. AVK typ 10/00 nr kat. 10-140-10-011 
1 szt. 

5 zasuwa odcinająca klinowa DN32 
np. AVK typ 03/85 nr kat. 03-040-85-001 

1 szt. 

6 skrzynka uliczna sztywna do zasuwy 
np. AVK typ 80/32 nr kat. 80-32-000-0000 

1 szt. 

7 podstawa stabilizacyjna skrzynki ulicznej 
np. typ 80/46 nr kat. 80-46-00000 prod. AVK 

1 szt. 

8 obudowa teleskopowa  
np. typ 04/08 nr kat. 04-032-2-1002 prod. AVK 

1 szt. 

9 Zawór odcinający grzybkowy DN32 2 szt. 
10 Wodomierz DN20 np. JS2,5 prod. Apator 1 szt. 

 
 
1.7. Wytyczne realizacji inwestycji 

 
1.7.1. Roboty ziemne 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa kanału powinna być wytyczona 
przez uprawnionych geodetów. 
W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót ziemnych koparkami. 
Jedynie w miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem i w 
pobliżu pni drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym 
szalowaniem ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze 
stalowymi rozporami. 
Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z 
projektowanym spadkiem. 
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie 
około 20cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu a 
następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić 
do przekroczenia projektowanej głębokości. 
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W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania 
wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1.6m, a w 
nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. 

      
1.7.2. Roboty montażowe 
 

Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału należy ułożyć 
podsypkę piaskową o grubości 15 cm. Materiał podłoża powinien spełniać 
następujące wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 20mm  
• nie może być zmrożony 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać piaskiem użytym do 
podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie. 
Kanał po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w 
co najmniej ¼ obwodu. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią polietylenową w celu 
zabezpieczenia przed dostępem piasku do uszczelki. 
Montaż przewodów z PE można prowadzić przy temperaturze otoczenia od 0 do 
30°C. Zaleca się prowadzenie robót montażowych w temp. nie niższej niż 5 C.  

 
1.7.3. Zasypywanie wykopów 
 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić po odbiorze rurociągu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami do wskaźnika Is=1 
Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rury – obsypki 
• warstwy wypełniającej – zasypki. 

Obsypkę  należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury, 
zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania 
zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 
Uzupełnianie obsybki wzdłuż rury należy wykonywać podając grunt z najmniejszej 
możliwej wysokości. 
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na 
rurę. 
Zagęszczanie każdej warstwy obsypki należy tak wykonać aby rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach. 
Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane ostrożnie, aby uniknąć 
uniesienia się rury. Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie 
warstw obsypki powinno przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej 
wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm. 
Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym/ jeśli 
nadaje się do zagęszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń 
uziarnienia. 
Zasypywany wykop powinien być zagęszczany warstwami co 30 cm aż do 
powierzchni terenu.   
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1.8. Uwagi końcowe 

 
- Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe podane są przykładowo w 

celu sprawdzenie możliwości montażu, kompletacji elementów oraz 
umożliwienia sporządzenia dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zamiany 
zaproponowanych urządzeń na urządzenie równoważne, wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia zamiennych projektów 
wykonawczych.   

- Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres 
nocy. 

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy wykonywać ręcznie 

- Prowadzone rurociągi przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie 
na zlecenie i na koszt Inwestora. 

- Po odbiorze inwestor doprowadzi teren do stanu poprzedniego. 
- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych cz.II , oraz aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami w zakresie BHP.  

 
 

Projektant:  
  

 
mgr inż. Maciej Cyba 
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Oświadczenie : 
 
Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów 
dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących 
norm i przepisów. Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji 
systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub 
lepsze. 
 
 
 

Projektant:  
  

 
mgr inż. Maciej Cyba 
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OŚWIADCZENIE 
                  

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 
Ustaw z 2016r. Poz. 290 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 
 

……………………………………… 
Projektant  

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie dotyczy: projekt budowlany przyłącza wodociągowego do 
posesji przy ulicy Osadniczej 31 w Ostrowie Wielkopolskim na działkach 76, 77/2, 
78/2; obręb 0008. 
 
Inwestor:  WODKAN 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
 ul. Partyzancka 27 
 63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


