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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przyłączy wodociągowych w ul. Wigury w Ostrowie Wlkp. 

1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A; 

• warunki techniczne do projektowania budowy rurociągu wodociągowego wraz 

z wymianą przyłączy i przełączeniem pozostałych przyłączy oraz zaprojektowania 

nowego przyłącza wodociągowego do posesji w ul. Wigury w Ostrowie Wielkopolskim  

z dnia 20.10.2017 roku wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim 

• decyzja nr 6733.57.2017 o likalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.12.2017 roku 

wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

• protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GGO.6630.89.2018  

z dnia 01.03.2018 roku 

• uzgodnienie wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Ostrowie Wielkopolskim  

• decyzja 72/UD/2018 z dnia 26.02.2018 roku wydana przez Miejski Zarząd Dróg  

w Ostrowie Wielkopolskim  

• opinia sanitarna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Ostrowie Wielkopolskim  

• uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

Delegatura w Kaliszu 

• badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO – Technika D. Ziółkowski 

    w Dąbrowie Chełmińskiej w styczniu 2017 roku; 

• wypisy z rejestru gruntu 

• normy i przepisy branżowe; 

• wizja w terenie; 

 

 

 

 



 

 

2. Dane ogólne. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu wykonawczego budowy 

przyłączy wodociągowych Dz 40 mm do budynków mieszkalnych przy ul. Wigury  

w Ostrowie Wlkp..  

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych. 

Do projektowanego wzdłuż istniejącego wodociągu w ul. Wigury, wodociągu Dz 110 mm 

PE, należy przełączyć istniejące przyłącza wodociągowe polietylenowe oraz wymienić 

będące w złym stanie technicznym przyłącza stalowe. Wodociąg Dz 110 mm PE objęty 

jest oddzielnym opracowaniem technicznym. 

Projektuje się przełączenie następujących istniejących przyłączy wodociągowych  

z rur polietylenowych: 

1) w węźle P1 do budynku nr 1 o średnicy Dz 40 mm PE 

2) w węźle P4 do budynku nr 4 o średnicy Dz 32 mm PE 

3) w węźle P6 do budynku nr 4a o średnicy Dz 40 mm PE 

4) w węźle P8 do budynku nr 7 o średnicy Dz 32 mm PE 

5) w węźle P9 do budynku nr 8 o średnicy Dz 32 mm PE 

6) w węźle P11 do budynku nr 11 o średnicy Dz 40 mm PE 

7) w węźle P12 do budynku nr 10 o średnicy Dz 40 mm PE 

8) w węźle P15 do budynku nr 15 o średnicy Dz 50 mm PE 

9) w węźle P18 do budynku nr 14a o średnicy Dz 32 mm PE 

10) w węźle P20 do budynku nr 17 o średnicy Dz 40 mm PE 

11) w węźle P21 do budynku nr 18 o średnicy Dz 32 mm PE 

12) w węźle P22 do budynku nr 21 o średnicy Dz 40 mm PE 

13) w węźle P24 do budynku nr 23 o średnicy Dz 40 mm PE 

14) w węźle P25 do budynku nr 22 o średnicy Dz 40 mm PE 

15) w węźle P26 do budynku nr 24 o średnicy Dz 32 mm PE 

16) w węźle P28 do budynku przy ul. Wrocławskiejnr nr 114 o średnicy Dz 32  mm PE 

Przed rozpoczęciem prac przełączeniowych należy wykonać przekopy próbne celem 

sprawdzenia średnicy istniejącego przyłącza wodociągowe oraz głębokości 

posadowienia. 



 

 

Istniejące przyłącza wodociągowe należy przełączyć do projektowanego wodociągu 

poprzez nawiercenie pod ciśnieniem z góry lub z boku, zeleżnie od głębokości 

posadowienia wodociągu. 

Włączenia poprzez nawiercanie pod cisnieniem z góry do projektowanego wodociągu 

należy wykonać przy zastosowaniu opaski do nawiercania z góry do rur polietylenowych 

o średnicy ø110/2’’  oraz kombinacyjnego zaworu kątowego do nawiercania ISO z żywicy 

POM o średnicy  ø1’’.Zasuwę należy połączyć z projektowanym przyłaczem przy pomocy 

złaczki połaczeniowej ISO z żywicy POM. Włączenia poprzez nawiercanie pod cisnieniem 

z boku do projektowanego wodociągu należy wykonać przy zastosowaniu opaski do 

nawiercania z boku do rur polietylenowych o średnicy ø110/2’’ wraz z kombinacyjną 

zasuwą do nawiercania ISO z żywicy POM o średnicy  ø1’’ oraz złączem z żywicy POM. 

Zasuwy zaopatrzyć należy w obudowę do zasuw oraz skrzynkę żeliwną. Zasuwę umieścić 

należy na bloczku betonowym o wymiarach 60x60x10cm, a skrzynkę żeliwną na 

betonowej płycie podkładowej. Do budynków posiadających przyłącza wodociągowe 

stalowe, w złym stanie technicznym, należy  zaprojektować nowe przyłącza wodociągowe 

na odcinku od wodociągu Dz 110 mm PE w ul. Wigury do węzła wodomierzowego.  

Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 

PN10 szereg SDR 17 wg PN-EN 12201 o średnicy 40 x 2,4 mm o następujących 

długościach: 

1) w węźle P2 do budynku nr 3 o długości L=23,0m 

2) w węźle P3 do budynku nr 2 o długości L=9,5m 

3) w węźle P5 do budynku nr 5 o długości L=28,0m 

4) w węźle P7 do budynku nr 6 o długości L=5,0m 

5) w węźle P13 do budynku nr 10b o długości L=7,5m 

6) w węźle P14 do budynku nr 13 o długości L=35,0m 

7) w węźle P16 do budynku nr 12 o długości L=16,0m 

8) w węźle P17 do budynku nr 14 o długości L=10,0m 

9) w węźle P19 do budynku nr 17a o długości L=15,0m 

10) w węźle P23 do budynku nr 20 o długości L=10,5m 

11) w węźle P27 do budynku nr 25 o długości L=9,0m 



 

 

Do budynku nr 9 w węźle nr P10, projektuje się dwa nowe przyłącza wodociągowe, 

ułożone w jednym wykopie o długości L=27,0m każde. 

Całkowita długość projektowanych przyłączy wodociągowych Dz 40 mm PE  

wynosi L=222,5 m.  

Nowe przyłącza przyłącza wodociągowe należy włączyć do projektowanego wodociągu 

poprzez nawiercenie pod ciśnieniem z góry w ilości 11 sztuk oraz poprzez nawiercanie 

pod ciśnieniem z boku w ilości 2 sztuk. 

Włączenia poprzez nawiercanie pod cisnieniem z góry do projektowanego wodociągu 

należy wykonać przy zastosowaniu opaski do nawiercania z góry do rur polietylenowych 

o średnicy ø110/2’’ oraz kombinacyjnego zaworu kątowego do nawiercania ISO z żywicy 

POM o średnicy  ø1’’.Zasuwę należy połączyć z projektowanym przyłaczem o średnicy 

Dz40mm przy pomocy złaczki połaczeniowej ISO z żywicy POM o srednicy Dz40mm. 

Włączenia poprzez nawiercanie pod cisnieniem z boku do projektowanego wodociągu 

należy wykonać przy zastosowaniu opaski do nawiercania z boku do rur polietylenowych 

o średnicy ø110/2’’ wraz z kombinacyjną zasuwą do nawiercania ISO z żywicy POM 

o średnicy  ø1’’ oraz złączem z żywicy POM o srednicy Dz40mm. Zasuwy zaopatrzyć 

należy w obudowę do zasuw oraz skrzynkę żeliwną. Zasuwę umieścić należy na bloczku 

betonowym o wymiarach 60x60x10cm, a skrzynkę żeliwną na betonowej płycie 

podkładowej.  

Istniejące przyłącza wodociągowe, które zostaną wyłączone z eksploatacji należy odciąć  

od istniejącego wodociągu i zakorkować. 

Trasy nowoprojektowanych przyłączy oraz lokalizacja zestawów wodomierzowych  

w budynkach zostały uzgodnione z właścicielami nieruchomości. Pod fundamentami 

budynków przyłącza wodociągowe wykonać należy w rurze PVC-U o średnicy Dz 65 mm. 

Połączenie rury polietylenowej z rurą stalową ocynkowaną wykonać należy przy pomocy 

kształtek przejściowych stalowych ocynkowanych. Projektuje się zastosowanie 

wodomierza skrzydełkowego JS-1,5 o średnicy Dn 20 mm i  q=1,5 m3/h wraz z zaworami 

docinającymi grzybkowymi Ø25 mm i zaworem antyskażeniowym z kurkiem spustowym 

typu EA o średnicy Ø25 mm. Zawory odcinające zamontować przed i za wodomierzem 

zachowując odpowiednie odcinki proste. Zestaw wodomierzowy wykonać należy zgodnie 



 

 

z rys. 4. 

Wodomierze w budynkach nr  3, 2, 5, 6, 9,12, 13,14, 17a, 20 instalowane będą w piwnicy  

w miejscu istniejących. Wodomierze dla budynków 6, 12, 10b i 25 projektuje się w studni 

wodomierzowej na terenie posesji. Istniejące zestawy wodomierzowe należy 

zdemontować. Do budynków nr 10b oraz 25 projektuje się atestowaną studnię 

wodomierzową typu JAFAR ø500 mm z tworzywa sztucznego z wodomierzem 

umieszczonym na konsoli. Do budynku wielorodzinnego nr 12 projektuje się studnię 

wodomierzową betonową ø 1000 mm wykonaną zgodnie z normą PN-EN 

1917:2004/AC:2009. Studnię zaopatrzyć należy we właz żeliwny typu C250.  

W studni zamontować należy trzy zestawy wodomierzowe, oddzielne do każdej z trzech 

rodzin zamieszkujących budynek . 

Przyłącze wodociągowe wraz z przepięciami wykonać należy zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu rys. 1 oraz profilem podłużnym rys.4. 

4. Rozwiązania  materiałowe. 

Przyłącza zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PE 100 PN10 szereg 

SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. 

Rury powinny być w kolorze niebieskim. Kształtki polietylenowe zaprojektowane zostały 

także z polietylenu typu PE 100 PN 10 szereg SDR 17 . 

Przewiduje się następujące materiały podstawowe dla budowy przyłączy wodociągowych: 

- rury polietylenowe przewodowe Dz 40 x 2,4 mm  L=222,5 m 

- opaska do nawiercania HAKU      szt.29 

- złaczka połaczeniowa ISO z żywicy POM    szt.29 

- zasuwa żeliwna z gwintem zewnetrznym i złaczem ISO  szt.29 

- obudowa do przyłączy teleskopowa      szt.29 

- skrzynka żeliwna do przyłącza       szt.29 

- płyta podkładowa do przyłącza      szt.29 

- zestaw wodomierzowy wg rysunku     szt.15 

- studnia wodomierzowa fi500 mm typu JAFAR   szt. 3 

- studnię wodomierzowa betonowa ø 1000 mm   szt. 1 



 

 

- właz żeliwny typu C250        szt. 1 

- taśma ostrzegawcza niebieska       L=222,0 mb 

- drut sygnalizacyjny nierdzewny                                                  L=220,0 mb      

- tabliczki oznaczające dla zasuw i  trasy przyłączy wodociągowych         szt.5 

- kształtki wodociągowe wg zestawienia 

4. Wytyczne dla budowy przyłączy wodociągowych 

4.1. Warunki gruntowo - wodne 

W miejscu projektowanego wodociągu występują proste warunki geotechniczne. 

Warstwa holoceńskich piasków należy do gruntów słabonośnych, wykazujących bardzo 

niską wytrzymałość i dużą odkształcalność. Poniżej warstw holoceńskich stwierdzono 

występowanie plejstoceńskich piasków wodnolodowcowych stanowiących strop dla glin 

zwałowych przewarstwionych piaskiem drobnym i średnim. Wraz ze wzrostem głębokości 

piaski gliniaste bardziej się uplastyczniają z powodu występowania sączeń.  

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego  

czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski  

i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopów dotyczące budowanego 

wodociągu. 

4.2. Roboty ziemne. 

Wykopy ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien 

wytyczyć w terenie  projektowaną sieć wodociągową. W przypadku występowania 

przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest 

wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia w ziemi. 

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

pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonywać generalnie mechanicznie. 

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie. Przewiduje się, 



 

 

że 20% wykopów otwartych wykonana zostanie ręcznie. Ręcznie także wykonywać 

należy 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. 

Przewiduje się  szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami 

rur a ścianą umacnianego wykopu wynosi 35 cm. 

Szerokość minimalna wykopu dla rury Dz 110 mm PE wyniesie  s = 81 cm . 

Dla projektowanego wodociągu przewiduje się wykonanie podsypki z piasku średniego  

o grubości 10,0 cm. Na całym odcinku projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać 

pełną wymianę gruntu. 

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 

należyte zagęszczenie gruntu przy poszczególnych węzłach wodociągowych. 

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 

4.3.  Odwodnienie wykopów. 

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 

4.4. Umocnienie wykopów. 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o 

głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 

stalowych.  



 

 

4.5.  Roboty montażowe. 

Przewiduje się łączenie przyłączy wodociągowych przez zgrzewanie elektrooporowe. 

Montaż przyłączy wodociągowych powinien odbywać się w temperaturach od 5o do 30oC. 

Nad przyłączem wodociągowym tam gdzie wykonany on jest w wykopie otwartym 

w odległości min.40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską o szerokości min. 

200 mm.   

Do przyłączy wodociągowych taśmą polietylenową należy przymocować drut 

sygnalizacyjny nierdzewny o przekroju 1mm2 i trwale połączyć go z wyprowadzeniami 

uzbrojenia wodociągu. Przewodność drutu sygnalizacyjnego należy sprawdzić 

induktorem lub metodą techniczną. 

Do wykonania odgałęzienia służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam 

współczynnik MFI jak rury PE. 

Kształtki polietylenowe łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. 

Przyłącza wodociągowe w wykopie należy układać luźno ze spadkiem zgodnie z profilem 

podłużnym.  

Armaturę oraz kształtki odgałęźne należy montować zgodnie z technologią 

poszczególnych węzłów. Wokół skrzynki ulicznej dla zasuwy wykonać należy opaskę 

betonową o wymiarach 600x600x150 mm. Zasuwę umiejscowić należy na płycie 

betonowej z betonu C12/15 o takich samych wymiarach. 

Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 COBRIT Instal. 

5. Próby  wodociągu i odbiór. 

Odbiór techniczny wykonanych robót przyłaczy wodociągowych należy wykonać przy 

udziale przedstawicieli  WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

w Ostrowie Wielkopolskim oraz Inspektora Nadzoru. 

Całość prac montażowych oraz odbiory przyłączy wodociągowych z rur PE wykonać 

należy zgodnie  z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

zeszyt nr 3 COBRTI Instal. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 



 

 

w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje odbioru wykonanych przyłączy wodociągowych 

w otwartym wykopie. 

Po zasypaniu wodociągu należy poddać go próbie ciśnienia. Wielkość ciśnienia  

p = 1,0 MPa w czasie 24 godzin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przyłącza 

wodociągowe należy przepłukać, zdezynfekować i wodę poddać próbie bakteriologicznej. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody przyłącza wodociągowe należy 

przekazać do eksploatacji.   

5.1. Próba ciśnienia. 

Próbę szczelności przyłaczy wodociągowych 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”.  

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

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

zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC 

• napełnienie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20oC 

• po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób 

kontrolowany, a przewód opróżnić z wody 

• wynik próby szczelności całego przyłacza wodociągowego 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. 

5.2.  Płukanie przewodów. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby  szczelności przyłacza wodociągowe należy przepłukać. 

Do płukania należy używać czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 

w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 

występujących w przewodzie.  



 

 

6.3.  Dezynfekcja przewodów. 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przyłacza wodociągowego należy to 

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. 

7. Uwagi końcowe. 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich 

użytkowników urządzeń podziemnych. 

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami. 

3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić 

projektanta. 

4. Wykonane przyłacza wodociągowe należy pomierzyć geodezyjnie. 

 

           Opracował: 

                                                                           mgr inż. K. Biernacki 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


