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Opis techniczny 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Przymiejskiej na odcinku od Makowej do wysokości dz. nr 1/8 

obr. 0175 w m. Ostrów Wielkopolski” 

 

1. Podstawa  opracowania 

- Umowa pomiędzy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., a Zakładem 

Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska PRIMEKO w Kaliszu. 

- Mapa do celów projektowych zgłoszona do Starosty Ostrowskiego zgłoszeniem GK6640.121.2021 i 

zatwierdzonej protokołem GK6640.121.2021_2 z dnia 03.03.2021. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

 

2. Cel i zakres opracowania 

 Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy Przymiejska w miejscowości 

Ostrów Wielkopolski.  

 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 

PN10 125mm o długości 92,2 mb. Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z istniejącą 

siecią wodociągową PVCØ110mm.  

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD125mm     mb  92,2 

Zasuwy odcinające Z100          szt  1 

Zasuwy odcinające Z125          szt  1 

Hydrant p.poż. Hp80           szt  1 

 

Teren, na którym realizowana będzie budowa sieci wodociągowej stanowi pas drogowy miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego. Drogi gminne w pasie których zlokalizowana została inwestycja posiadają 

nawierzchnię gruntową oraz asfaltową. W zakresie istniejącego uzbrojenia w pasie drogowym 

usytuowana jest sieć telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.  

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

Dla projektowanego systemu sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazują na 

występowanie na terenie objętym projektem, wierzchniej warstwy gruntów nasypowych 

stanowiących nawierzchnie drogową, podścielonych głównie poprzez piaski i gliny piaszczyste.  

 Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej  

w postaci swobodnego lustra wody na 1,7m ppt. a ustabilizowany poziom wód gruntowych  na 

głębokości ca 1,5m ppt. 

Dla przedstawionych warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono: 

-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 
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-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 

Zmienne warunki gruntowe i przeważający przebieg rurociągów w pasach dróg spowodowały o 

założeniu dla celów kosztorysowych gruntów III kategorii (wg KNR).   

 

5. Opis projektowanych rozwiązań 

5.1.Rurociąg wodociągowy 

Zaprojektowana sieć wodociągowa umożliwia przesyłanie wody na cele bytowo-gospodarcze i 

przeciwpożarowe. 

Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej. Zaprojektowana sieć wodociągowa umożliwia 

przesyłanie wody na cele bytowo-socjalne i p.poż.. 

Nowo projektowaną sieć wodociągową należy wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004, z rur i 

kształtek ciśnieniowych PEHD100 PN10 DN125 o połączeniach zgrzewanych, uzbrojoną w armaturę 

żeliwną zgodną z normą dotyczącą armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002.  

Połączenia rur dokonać poprzez zgrzewanie doczołowe a w przypadku kształtek dla 

połączeń z armaturą, za pomocą muf elektrooporowych.  

Przewody wodociągowe należy układać, na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, 

zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. 

Prace montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy kolejnymi punktami węzłowymi, 

wyposażonymi w zasuwy odcinające. Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie 

obsypki na wysokość 15cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu  do złączy montażowych 

oraz zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.    

Dla uniknięcia przemarzania wodociągu, dla przyjętej I strefy przemarzania, głębokość 

przykrycia przewodów powinna wynosić min.1,2m. Stąd projektowane rurociągi sieci przewidziano 

posadowić na głębokości 1,5-1,7m ppt. Rurociąg oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną 

ułożoną w odległości 30cm nad rurociągiem oraz ułożyć drut miedziany trwale połączony z 

wyprowadzeniami uzbrojenia sieci w postaci zasuw i hydrantów. 

Trasę sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 

informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  

Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym wykopie, 

zgodnie z normą PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia szczelności rurociągów, a 

następnie zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem do użytkowania. Skrzynki zasuw i 

hydrantu należy posadowić na płycie nośnej. 

  

6. Wytyczne wykonania robót 

6.1.Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci wodociągowej przewidziano wykonanie 

pomiarów związanych z wyniesieniem trasy sieci wodociągowej. W zakres robót pomiarowych 

wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągu oraz wyznaczenie punktów 

wysokościowych (reperów roboczych).  

 

6.2. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowych powinny być  prowadzone  

zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla 
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przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.   

 Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi.  

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach robót 

przewidziano roboty ziemne ręczne. Zakres ręcznych robót ziemnych przyjęto w ilości 5%. 

 Wykopy projektuje się wykonywać jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunków 

skrzynkowych. 

 Minimalna szerokość wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości 

pomiędzy ścianką rury a krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu 

powinna wynosić 0,8m. Głębokość wykopów dla rurociągów szczegółowo przedstawiono na 

profilach podłużnych.  

 Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, 

zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe 

rurociągów należy prowadzić pomiędzy punktami węzłowymi.  

 Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem wykonać ręcznie, 

przy użyciu piasku, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, z zagęszczeniem przy pomocy 

ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych.  

 Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 i nie 

powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci.  

 Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 w zakresie do1,2m 

p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).  

Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu poprzedzającego 

roboty ziemne.  

 Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu 

z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach drogowych 

organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć dostosowując się 

do wymogów służb drogowych.   

 

6.3.Roboty montażowe  

 Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z założeniami zawartymi w 

PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych.  

 Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na 

podsypce grubości 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem 

poprzez wody opadowe. Prace montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy punktami 

węzłowymi, wyposażonymi w zasuwy odcinające. Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez 

wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30cm ponad wierzch rury. 

 Dla zabezpieczenia rurociągu przed wyrywaniem na złączach i w węzłach na wskutek parcia 

wody i uderzeń hydraulicznych, w węzłach montażowych oraz na załamaniach trasy należy 

zastosować stabilizację obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii lub papy.   
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6.4. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni 

 W zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych z budową 

sieci wodociągowej przyjęto: 

 

1) w pasie drogi gminnej: 

- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego 

- rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu stanowiącego nawierzchnię z betonu asfaltowego 

- rozbiórkę warstw podbudowy z wywiezieniem gruzu 

- rozbiórka zjazdu z kostki betonowej z podbudową (kostka do odzysku) 

- rozbiórka istn. krawężnika wraz z ławą (krawężniki do odzysku) 

 

 W zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni dróg po wykonaniu prac związanych z budową 

sieci kanalizacyjnej uzależnione są od miejsca lokalizacji rurociągów w pasie drogowym i tak: 

 

1) w pasie drogi gminnej:  

- odtworzyć konstrukcję jezdni stosując obowiązujące warunki techniczne i kolejność 

wykonania robót związanych z zagęszczeniem podbudowy i odtworzeniem nawierzchni do 

parametrów drogi KR-2: 

- 4 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 skropienie 

nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 

- 5 cm: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1 skropienie 

nawierzchni emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 

- 23 cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z miesz. 0/63 

wg PN-EN 13285 

• Warstwa dolna z mieszanki 0/63 – gr. 15cm  

• Warstwa dolna z mieszanki 0/31,5 – gr. 8cm  

- 15 cm: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa wg PN-EN 14277-1 

- krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C5/6, ustawiony na wysokości 10 cm nad 

poziom projektowanej krawędzi jezdni jako obramowanie jezdni, na zjazdach obniżony do  

wysokości 4 cm, na przejściach dla pieszych do wysokości max. 1 cm. 

- uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Roboty odtworzeniowe rozpocząć po zakończeniu prac związanych z budową sieci wodociągowej. 

Dokonać wytyczenia trasy drogi a następnie przejść do wykonania robót ziemnych. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne 

wymagania i badania. 

Wykopy wykonywać sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami urządzeń podziemnych) 

i ręcznym w obrębie tych urządzeń.  

Grunt z wykopu należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inwestora oraz wykorzystać do 

humusowania pobocza i skarp. Grunt potrzebny do wykonania nasypów należy dowieźć. Transport 

gruntu samochodami samowyładowczymi. Grunt po zasypaniu wykopów (koryt) należy 

wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznym wibracyjnym (walce, płyta itp.) z uzyskaniem 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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Roboty nawierzchniowe 

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego w miejsce 

wbudowania, wykonać wg PN-EN 14227-1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Mieszanki 

związane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać na podstawie wymagań 

w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie, zaś wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. Mieszanki 

niezwiązane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Podbudowę spryskać emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. Nawierzchnia układana na szerokości 

wykopu w jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg normy PN-

EN 13108-1. Nawierzchnie asfaltowe dla KR2 oraz wg WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 

Wymagania odnoście kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań. 

Beton C8/10 oraz C12/15 na ławy betonowe winien spełniać wymagania PN-EN 206-1. 

Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

Ustawienie krawężnika wg istniejących rzędnych na ławie betonowej z oporem z betonu.  

Wszystkie materiały stosowane na wykonanie budowy ulic muszą posiadać atesty i dopuszczenie do 

stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty ulegające zakryciu w 

zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 

 

7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 W zakresie objętym niniejszym opracowaniem występują kolizje poprzeczne z przewodami 

infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Istniejącą sieć 

uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na czas wykonywania robót 

montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją 

jak na planach sytuacyjnych i profilach, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy 

wykonywaniu robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem normowych odległości. W przypadku kolizji poprzecznych na 

istniejących przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zamontować na całej 

szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  

 

8. Wytyczne ochrony antykorozyjnej 

 Sieć wodociągowa wykonywana z rur PEHD nie wymaga izolacji. Węzły i kształtki żeliwne 

należy zabezpieczyć poprzez izolowanie powłokami na bazie emulsji asfaltowych. Hydranty oraz 

skrzynki uliczne do zasuw projektuje się jako elementy nowe, które są fabrycznie pomalowane, 

w przypadku uszkodzenia powłoki należy izolować malując farbą zabezpieczająca. 

 

9. Próba ciśnień  i dezynfekcja rurociągów  

 Rurociągi po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z normą PN-

97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia 

próbnego przez okres 30 minut, przy wartości ciśnienia wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie 

mniej niż 1,0 MPa. Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić podchlorynem sodu podanym przy 

pomocy chloratora poprzez hydrant. Czas kontaktu chloru z wodą powinien wynosić 24h, przy dawce 

q=15gCl2/m
3. Po dezynfekcji rurociąg należy przepłukać wodą o prędkości przepływu min. 1m/s przy 

ilości wody odpowiadającej 8 krotnej pojemności przewodu i poddać badaniu pod względem 

bakteriologicznym.  
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać włączenia wykonanego odcinka wodociągu w istniejącą 

sieć.  

 

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

W odniesieniu do art. 11, pkt 2, ppkt 11 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt. W celu podporządkowania inwestycji wymaganiom ochrony środowiska oraz 

prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzględnia: 

- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu 

- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu 

- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie 

wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementów projektowanej inwestycji 

  Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Obszar 

oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej, zawiera się w całości w granicach działek na 

których została zaprojektowana. 

 

11. Zabezpieczenie p.poż 

 Projektowana sieć będzie pracowała jako sieć przeciwpożarowa. W celu zabezpieczenia p. 

pożarowego oraz umożliwienia okresowego płukania sieci zaprojektowano hydranty nadziemne DN-

80 mm. Hydrant nadziemny DN80 przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym 0,2 MPa posiadać 

będzie wydajność nie mniejszą niż 10 dm3/s. 

 Projektowana sieć wodociągowa jest przeznaczona do zapewnienia wody na cele p. poż. i 

bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji. Na w/w obszarze przewiduje się lokalizację budownictwa 

mieszkalnego jednorodzinnego o łącznej ilości mieszkańców przekraczającej 2000 osób. 

Projektowany wodociąg zapewni zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. terenu (zewnętrznego 

gaszenia pożaru) w ilości co najmniej 10 dm3/s zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych. 

Przed hydrantem należy montować zasuwę odcinającą. Hydranty należy posadowić na kolanach 

stopowych w obsypce żwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi. 

Należy zabudować hydrant spełniający następujące warunki:  

-wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PN-71/B-02864 

-przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2 

-zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii 

fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 Tm  

-głowica i uchwyt kłowy z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką na bazie poliuretanowa 

-uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 

-trzpień stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo 

-stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową, 

-grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerową, 

-kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelką płaską 

-odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, 
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-trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

-odwodnienie wraz z kolanem odwadniającym z Ms58 

Hydrant p. poż. należy ustawić w obsypce żwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu 

przez odwadniak.    

 Usytuowanie uzbrojenia należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek umieszczonych na 

słupkach lub innych trwałych obiektach. 

Hydranty rozmieszczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030): 

- wzdłuż projektowanych dróg dojazdowych przy zachowaniu odległości 150 m między hydrantami,  

- hydranty zlokalizowano w odległości mniejszej  niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 

- do 75 m najbliższego hydrantu do chronionego budynku 

- co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku.  

Na projektowanym obszarze nie przewiduje się lokalizacji: stacji paliw, stacji gazu płynnego oraz 

stacji gazu ziemnego oraz żadnych innych obiektów zwiększających zapotrzebowanie wody na cele 

p.poż. 

 

12. Uwagi końcowe 

 Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, normami i 

przepisami.  

 Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną.  

 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  

są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  

 Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków geodezyjnych.  

 Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć  

na planach powykonawczych. 

 Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty wykonywać 

zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru robót 

zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać powykonawczych 

pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 

Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla określenia ich 

charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie i 

przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie 

standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych 

niż założone w dokumentacji technicznej. 

 Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 

dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 

certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały 

weryfikacji na etapie realizacji.             

  Opracował:  

 

    inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr 

węzłów 

 

Rurociągi PEHD100 SDR17  

 (mm) 

Rury 

osłonowe 

PEHD  

(mm) 

Metoda 

wykonania 

 

Uzbrojenie 

sieci 

160 110 125 90 225   

1 2 3 4 5 6 7 8 

W1-W2 

W2-W3 

W3-W4 

W4-W5 

Razem 

 

  6,3 

3,2 

67,7 

15,0 

92,2 

 

 6,0 

 

 

 

6,0 

rozkop Z100 

 

 

HP80 
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 

kolektora 

Długość 

wykopu 

 

 

(mb) 

Średnia 

głębokość 

wykopu 

 

(m) 

Średnia 

szerokość

wykopu 

 

(m) 

Wykop 

ręczny 

5% 

 

 (m3) 

Wykop liniowy                  

w szalunkach 

Wykop liniowy  

skarpowy 

Wykonanie 

podsypki 

grub 10cm 

 

(m2) 

Wymiana 

gruntu z 

dowozem 

 

(m3) 

Cięcie 

nawierzch 

asf 

 

(mb) 

Rozb/odb 

nawierzch. 

asfalt. wraz z 

podbudową 

 

(m2) 

Rozb/odb 

nawierzch. 

z tłucznia 

 

(m2) 

Odwodn. 

wykopu 

igłofiltr. 

 

(szt/godz) 

mech. 

na odkład 

(m3) 

  mech. z                   

transport 

(m3) 

mech. 

 na odkład 

(m3) 

mech. z 

transport. 

(m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 15 

 

Sieć wodoc.  

W1-W5 

 

 

 

 

 

92,2 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

5,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,11 

 

   

73,76 

 

 

 

 

 

105,11 

 

 

23,0 

 

 

 

 

 

10*0,8 
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Informacja BIOZ 
 

 

 

 

 

 

 Obiekt: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przymiejskiej na 

odcinku od Makowej do wysokości dz. nr 1/8 obr. 0175 

w m. Ostrów Wielkopolski” 

 

   

 

   Inwestor:   WODKAN  

       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

       w Ostrowie Wielkopolskim   

       ul. Partyzancka 27 

       63-400 Ostrów Wlkp. 

 

 

 

 

Opracował:  inż. Jarosław Grzelak 

     ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Przymiejskiej na odcinku od Makowej do 

wysokości dz. nr 1/8 obr. 0175 w m. Ostrów Wielkopolski” 

 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 

poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          

Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  

dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 1,50m ppt.  

- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD wraz z armaturą  

- zasypkę i zagęszczenie wykopów 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 
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6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  

- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 

 

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 

powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz 

przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 

pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 

przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 

na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 

 

 

               Opracował:  

     

                                                          inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 
 

 Położenie X Położenie Y Położenie Z 

Sieć wodociągowa 

W1 5725719,6194 6484604,2691 139,23 

W2 5725721,2812 6484598,1361 139,23 

W3 5725724,4243 6484598,7501 139,33 

W4 5725742,2600 6484533,3987 139,50 

W5 5725746,2245 6484518,8726 139,57 

 


