
październik 2007 r 

  
  

PROJWES
 

PROJWESPROJWESPROJWESPROJWES S.C. S.C. S.C. S.C.    

PROJEKTOWANIE  I  USŁUGI  
W INśYNIERII   ŚRODOWISKA 

mgr inŜ. Józef Wesołowski, mgr inŜ. Mariusz Wesołowski 
Mechnice, Al. RóŜ 18, 46-073 Chróścina  tel./fax /0 77/ 44-04-884  

REGON 531196621    NIP 754-20-49-897 
 

 
 
 
 

PROJEKT  WYKONAWCZY  

 
 
  

 
NAZWA  OBIEKTU 

 

 
 UZBROJENIE W  SIEĆ  WODOCIĄGOWĄ  

I KANALIZACYJ Ą DZIAŁEK BUDOWLANYCH  
 

 
LOKALIZACJA 

 

 
SOŁECTWO STARA KU ŹNIA 

  

   
INWESTOR:  Gmina Bierawa 
   47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 
 
 
                                                                                                                                                               

Funkcja 
imi ę i nazwisko 

Imię i nazwisko Specjalno ść / 
Nr uprawnie ń 

Data Podpis 

 
Projektant 
 

 
mgr inŜ.  
Józef Wesołowski 

 
Ochrona Środowiska 
Sieci wod-kan 
Nr up. 373/94/OP 
Nr up. 48/95/OP 

 
październik 

2007 r. 
 
 

 
 
 

 
Sprawdzający 
  
 

 
mgr inŜ. 
Mariusz Wesołowski 

 
Instalacje sanitarne 
Nr up. OPL 0032/ 
 POOS/03 
 

 
październik 

2007 r. 

 
 
 
 
 

 
Wykaz działek związanych z opracowaniem: 
315, 229/15, 352/17, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 252/10, 252/9, 252/8, 252/7, 
252/11, 252/12, 252/13, 252/14, 252/15, 252/16  
 
 
 

 
 

Egz. 1



-Projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni- 

 
1.  CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
 
1.1 Podstawa opracowania 
1.2 Materiały wyjściowe do projektowania 
1.3 Cel i zakres opracowania 
1.4 Charakterystyka terenu inwestycji 
1.5 Warunki gruntowo – wodne 
1.6 Plan zagospodarowania terenu -Charakterystyka projektowanych  

rozwiązań 
     1..6.1 Kanalizacja sanitarna 
     1.6.1.1 Kolektory grawitacyjne 

1.6.1.2 Studzienki na  kolektorach 
1.6.1.3 Przykanaliki 
1.6.1.4 Studzienki na przykanalikach 
1.6.1.5 Roboty ziemne 
1.6.1.6 Roboty montaŜowe i  próby szczelności 
1.6.1.7 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
1.6.1.8 SkrzyŜowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

  1.6.2 Sieć wodociągowa 
1.6.2.1 Sieć wodociągowa na terenie osiedla 
1.6.2.2 Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe 
1.6.2.3 Roboty ziemne 
1.6.2.4 Roboty montaŜowe i próby szczelności 
1.6.2.5 SkrzyŜowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
1.7  Charakterystyka ekologiczna projektowanych obiektów 

     1.8  Uwagi i zalecenia 
1.9  Uzgodnienia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni- 2

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest umowa zawarta 
pomiędzy Gminą Bierawa a Spółką Cywilną „Projwes” Projektowane i Usługi 
w  InŜynierii  Środowiska   Mechnice, Al. RóŜ 18, 46-073 Chróścina.        
 

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania 
 

Podczas opracowania projektu korzystano z następujących materiałów : 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500 
• projekt budowlano-wykonawczy „Kanalizacji sanitarnej  Sołectwa 

Stara Kuźnia ” opracowany przez „POLWOD” Opole w 1998 r. 
• normy, normatywy i instrukcje 
• wizje terenowe 

 
1.3  Cel i zakres opracowania 

 
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia budowlanego                   
i wykonanie zaprojektowanych robót związanych z projektowaną kanalizacją 
sanitarną i zaopatrzenie w wodę dla planowanego osiedla domów 
jednorodzinnych. 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: 
 
a / Kanalizację sanitarną dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z  domów 

jednorodzinnych 
 
• Kolektor  z rur PVC Dz 200 typ „N”   -       522 mb   
• Przykanaliki z rur PVC Dz 160  typ ”N”  -         80 mb 

Łączna długość kanałów   -       602 mb   
• Studzienki kontrolne  

-  betonowe φ 1000 -  kolektory       -         10 szt. 
-  z tworzywa sztucznego φ 425- kolektory    -         10 szt.   

• Studzienki z tworzywa sztucznego φ 425 – przykanaliki -  18 szt.        
 

b/ Sieć wodociągową 
• Sieć osiedlowa PE-100 SDR17 Dz 90  -        560 mb 
• Hydrant przeciwpoŜarowy naziemny HP80   -  2 szt. 
• Studnia wodomierzowa φ1200   -  1 szt. 
• Zasuwy odcinające DN80    -  3 szt.  

 
1.4  Charakterystyka terenu  inwestycji 

 
Teren na którym planuje się realizację projektowanych robót stanowi grunt nie 
uŜytkowany rolniczo. Aktualnie dokonany został podział geodezyjny na                   
18 działek budowlanych, które stanowią rozbudowę osiedla domów 
jednorodzinnych zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
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1.5      Warunki gruntowo wodne. 
      

Warunki gruntowo-wodne dla terenu Stara Kuźnia zostały zbadane                            
i udokumentowane  w Dokumentacji Geologiczno InŜynierskiej  wykonanej               
w roku 1998 przez uprawnionych geologów  Franciszka Sobczak i Jana Gola 
dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej. 
Z w/w dokumentacji dla terenu, na którym projektuje się rozbudowę istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wynika, Ŝe w podłoŜu występują 
następujące grunty : 
 0      -   0,2 m    gleba 
 0,2   -   2,4 m  piasek średni ze Ŝwirem przewarstwiony 
    piaskiem zglinionym 
 2,4   -   3,0 m  piasek gruboziarnisty ze Ŝwirem 
Wody gruntowej brak. 
W poziomie układania kolektorów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
występują korzystne warunki do bezpośredniego posadowienia. 
Warunki gruntowe w obszarze projektowanych robót zaliczono do prostych tj. 
do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
  

1.6             PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Charakterystyka  
            projektowanych rozwiązań. 

 
Uzbrojenie w sieci komunalne planowanych do budowy domów  
jednorodzinnych stanowi dalszą ich rozbudowę w dowiązaniu do wykonanych 
sieci w 2002 r. Planowana rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
umieszczona będzie w planowanym pasie drogi wewnętrznej. 
Odpływ projektowanych kolektorów skierowany jest do studni na istniejącym 
kolektorze. 
Dla zaopatrzenia w wodę budynków planowanego osiedla oraz zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego, zaprojektowano  sieć wodociągową, która zapewni  wodę 
dla celów socjalno-bytowych i przeciwpoŜarowych.         
        

    1.6.1 Kanalizacja sanitarna. 
 

     1.6.1.1 Kolektory grawitacyjne 
 
Uwzględniając warunki gruntowe oraz poziom wód gruntowych i głębokości 
ułoŜenia kolektora oraz aspekty technologiczne i ekonomiczne projektuje się 
kolektor z rur PVC klasy N gładkich litych łączonych ze sobą za pomocą 
kielicha z uszczelką, klasa N  SDR  41 Dz 200 .  
 Dla projektowanych kolektorów zakłada się  spadki i = 5%o w kierunku 
istniejących studni. 
Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano z konieczności minimalne 
spadki. Projektowane spadki kolektora  zapewnią samooczyszczenie się 
rurociągów, jedynie na końcowych odcinkach moŜe zachodzić potrzeba 
okresowego przepłukiwania.  
Zaprojektowane studzienki betonowe jak i z tworzywa sztucznego zapewniają 
uŜycie sprzętu  do ewentualnego przepłukiwania kolektorów.  
Spadek podłuŜny  kolektorów  przedstawiono na załączonych profilach 
podłuŜnych  i mapie sytuacyjnej.  
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   1.6.1.2 Studzienki na kolektorach. 
 

Dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji na  kolektorze zaprojektowano 
studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z betonu  B – 45  
z monolitycznymi częściami dennymi. 
Poszczególne części kręgów górnych łączone są z zastosowaniem uszczelki 
elastycznej. Kręgi studzienne posiadają zabudowane fabrycznie stopnie 
złazowe. Studzienki w części dennej posiadają zamontowane fabrycznie 
przejścia szczelne dla poszczególnych dopływów i odpływów.  
Dla wszystkich studni betonowych przewiduje się zastosowanie włazów 
Ŝeliwnych z wypełnieniem betonowym klasy D 400 okrągłych φ 600. 
Lokalizację studni rewizyjnych pokazano na mapach w skali 1 : 500 oraz na 
profilach podłuŜnych. 
Poziom posadowienia włazów wykonać do projektowanego terenu, po 
wykonaniu drogi i chodników naleŜy skorygować posadowienie włazów          
w nawiązaniu do projektu drogowego.   
Dla prowadzenia inspekcji i podłączenia przykanalików z poszczególnych 
budynków zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego / np. systemu 
Wawin, Mabo,  Rechau/  o średnicy rury wznoszącej φ 425 mm 

  Podstawowe elementy studzienek połączeniowych i inspekcyjnych : 
• Kineta /typ w zaleŜności od kierunku dopływu/ 
• Rura trzonowa karbowana 425 mm 
• Rura teleskopowa 425 mm 
• Uszczelka  
• Pokrywa Ŝeliwna D 400 dla rury teleskopowej 425 

Dla włączenia przykanalików do studzienek powyŜej kinet przewiduje się 
montaŜ wkładek in situ o średnicy D = 160 mm. 
Zestawienie studni na kolektorach wraz z ich charakterystykami przedstawiono 
w tabeli 1. 
  

1.6.1.3  Przykanaliki. 
 

Podłączenie poszczególnych budynków do projektowanego kolektora 
projektuje się za pomocą rurociągów z rur PVC Dz 160 /gładkich litych/  
klasy N SDR 41 łączonych za sobą za pomocą kielichów z uszczelką. 
Przykanaliki od studzienki połączeniowej w ulicy do pierwszej studzienki za 
granicą posesji stanowią przedmiot wykonania w ramach projektowanej 
inwestycji, pierwsza studzienka zlokalizowana na posesji na przykanaliku 
stanowi granicę własności przykanalika. Generalnie na przykanalikach 
zaprojektowano spadki wynoszące 15 ‰. 
Włączenie przykanalików do kolektora projektuje się za pomocą studzienek 
połączeniowych φ 425 mm z tworzywa sztucznego. 
Przy włączaniu przykanalika do części dennej studzienki z tworzywa 
sztucznego przewiduje się montaŜ łuków z PVC o kątach dostosowanych do 
kąta załamania przykanalika w stosunku do kinety studzienki. 

 
1.6.1.4   Studzienki na przykanalikach / lokalizacja na działce /. 

 
Wszystkie studzienki na przykanalikach projektuje się z tworzywa sztucznego 
o średnicy rury trzonowej DN 425 mm. 
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Parametry techniczne studzienek : 
• Kineta PP dla rury trzonowej karbowanej DN 425 
• Rura trzonowa  DN 425 mm 
• StoŜek betonowy 
• Pokrywa Ŝeliwna C 250 

Trasy poszczególnych przykanalików i lokalizację studzienek przedstawiono 
na mapach w skali 1 : 500. Na włączeniach przykanalików do studzienek 
powyŜej kinet  przewiduje się wkładki in situ o średnicy  D=160 mm. 
Zestawienie studni na przykanalikach wraz z ich charakterystykami 
przedstawiono w tabeli 2. 
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ESTAWIENIE  STUDNI   NA  KOLEKTORACH 
        Tabela 1  

PZ RTp RD1 D1 RD2 D2 RW1 DW1 RW2 DW2 H DS Typ Właz 

KOLEKTOR 1 
S1 200,20 198,21 0,20 198,21 0,20 198,21 0,20 - - 1,99 1,00 Typowa Klasy D 

S2 201,00 198,57 0,20 198,57 0,20 198,57 0,20 - - 2,43 1,00 Typowa Klasy D 

S3 201,00 198,63 0,20 198,63 0,20 199,38 0,15 - - 2,37 0,60 TS Klasy D 

S4 201,00 198,78 0,20 198,78 0,20 199,33 0,15 - - 2,22 0,60 TS Klasy D 

S5 201,00 198,90 0,20 198,90 0,20 199,35 0,15 - - 2,10 1,00 Typowa Klasy D 

S6 201,00 199,03 0,20 199,03 0,20 199,33 0,15 - - 1,97 0,60 TS Klasy D 

S7 201,00 199,15 0,20 199,15 0,20 - - - - 1,85 1,00 Typowa Klasy D 

S8 201,00 199,28 0,20 - - 199,28 0,15 - - 1,72 1,00 Typowa Klasy D 

KOLEKTOR 1.1 
S9 200,15 198,26 0,20 198,26 0,20 198,51 0,15 - - 1,89 1,00 Typowa Klasy D 

S10 200,10 198,40 0,20 198,40 0,20 198,40 0,15 - -- 1,70 0,60 TS Klasy D 

S11 200,00 198,54 0,20 198,54 0,20 198,54 0,15 - - 1,46 0,60 TS Klasy D 

S12 200,00 198,65 0,20 - - 198,65 0,15 - - 1,35 1,00 Typowa Klasy D 

KOLEKTOR 1.2 
S13 200,85 198,60 0,20 198,60 0,20 199,15 0,15 - - 2,25 0,60 TS Klasy D 

S14 200,50 198,70 0,20 198,70 0,20 198,85 0,15 - - 1,80 0,60 TS Klasy D 

S15 200,45 198,72 0,20 198,72 0,20 198,72 0,15 - - 1,73 0,60 TS Klasy D 

S16 200,30 198,82 0,20 198,82 0,20 198,82 0,15 198,82 0,15 1,48 1,00 Typowa Klasy D 

S17 200,40 198,93 0,20 198,93 0,20 198,93 0,15 198,93 0,15 1,47 0,60 TS Klasy D 

S18 200,50 199,06 0,20 199,06 0,20 - - - - 1,44 1,00 Typowa Klasy D 

S19 200,70 199,26 0,20 199,26 0,20 199,26 0,15 - - 1,44 0,60 TS Klasy D 

S20 200,85 199,38 0,20 - - 199,38 0,15 - - 1,47 1,00 Typowa Klasy D 
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ZESTAWIENIE  STUDNI   NA  ODGAŁEZIENIACH 
        Tabela 2 

 PZ RTp RD1 D1 RD2 D2 RW1 DW1 RW2 DW2 H DS Typ Właz 

Sp1 201,00 199,44 0,15 - - - - - - 1,56 0,60 TS Klasy C 

Sp2 201,00 199,41 0,15 - - - - - - 1,59 0,60 TS Klasy C 

Sp3 201,00 199,41 0,15 - - - - - - 1,59 0,60 TS Klasy C 

Sp4 201,00 199,39 0,15 - - - - - - 1,61 0,60 TS Klasy C 

Sp5 201,00 199,38 0,15 - - - - - - 1,62 0,60 TS Klasy C 

Sp6 200,15 198,58 0,15 - - - - - - 1,57 0,60 TS Klasy C 

Sp7 200,10 198,51 0,15 - - - - - - 1,59 0,60 TS Klasy C 

Sp8 200,00 198,59 0,15 - - -- - - - 1,41 0,60 TS Klasy C 

Sp9 200,00 198,71 0,15 - - - - - - 1,30 0,60 TS Klasy C 

Sp10 200,85 199,21 0,15 - - - - - - 1,64 0,60 TS Klasy C 

Sp11 200,50 198,91 0,15 - - - - - - 1,59 0,60 TS Klasy C 

Sp12 200,45 198,94 0,15 - - - - - - 1,51 0,60 TS Klasy C 

Sp13 200,30 198,86 0,15 - - - - - - 1,44 0,60 TS Klasy C 

Sp14 200,30 198,96 0,15 - - - - - - 1,34 0,60 TS Klasy C 

Sp15 200,40 198,98 0,15 - - - - - - 1,42 0,60 TS Klasy C 

Sp16 200,40 199,07 0,15 - - - - - - 1,33 0,60 TS Klasy C 

Sp17 200,70 199,32 0,15 - - - - - - 1,38 0,60 TS Klasy C 

Sp18 200,85 199,44 0,15 - - - - - - 1,41 0,60 TS Klasy C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LEGENDA: 
  Tp  

  Rd1, RD2, RW1, RW2 
  D1, D2 

  H 
DS 

 
  – rzędna terenu 
  – rzędna dna kanału  
  - średnica kanału 
  - wysokość studni 
  - średnica studni 

UWAGA:  
Właz kanałowy klasy D 
TS  
Typowa  

 
– Ŝeliwny, zatrzaskowy, zamykany, wypełniony betonem 
– studzienka z tworzyw sztucznych 
– studzienka z kręgów betonowych 
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1.6.1.5 Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PCV powinny być 
prowadzone zgodnie z przepisami wynikającymi z normy BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze             
W powiązaniu z normą PN-86/B-02480 – Grunty budowlane.   
Przewiduje się zabezpieczenie ścian wykopów za pomocą wyprasek stalowych 
lub innych ścian rozporowych. Zakłada się, Ŝe wykop kolektorów                           
i  przykanalików będzie wykonany w 70 ‰ mechanicznie i 30‰ ręcznie. 
Grunty występujące na trasie kolektora i przykanalików zaliczyć naleŜy do kat. 
III. Szczegółowe dyspozycje wykonania wykopów są przedstawione na profilu 
podłuŜnym stanowiącym załącznik do projektu. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów naleŜy zlokalizować istniejące 
uzbrojenie podziemne zgodnie z warunkami wynikającymi z uzgodnień 
poszczególnych branŜ.  
PoniewaŜ w poziomie posadowienia kolektorów występują grunty luźne w 
postaci piasków średnich, piasków drobnych i Ŝwirów przewiduje się ich 
układanie na podłoŜu rodzimym. RównieŜ zasypkę rurociągów moŜna 
wykonać gruntem pozyskanym z wykopów. 
Po ułoŜenie przewodu w wykopie naleŜy starannie zagęścić obsypkę z piasku 
średniego z obu stron rury warstwami co 5 – 10 cm ubijakami ręcznymi, taką 
zagęszczoną obsypkę wykonać 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę dalszego 
wykopu ponad warstwę ochronną /obsypkę/ moŜna wykonać z gruntu 
miejscowego. KaŜdą warstwę zasypki zagęścić do uzyskania stopnia 
zagęszczenia  85 – 90 % wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
Z uwagi na lokalne obniŜenie terenu pomiędzy studniami S7÷S8, S9÷S12, 
S15÷S19  naleŜy podwyŜszyć teren do projektowanych rzędnych w pasie 
szerokości 5 m. 
 

1.6.1.6       Roboty montaŜowe i próby szczelności. 
 

Roboty montaŜowe kanałów grawitacyjnych i próby szczelności naleŜy 
wykonać zgodnie z PN-93/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.                            
Wymagania i badania przy odbiorze oraz ze Specyfikacją Techniczną 
wykonania i odbioru robót, która stanowi odrębny załącznik do projektu.  
MontaŜ studni kontrolnych i rewizyjnych wykonać z uwzględnieniem zaleceń 
zawartych w normie PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 
1.6.1.7      Odwodnienie wykopów na czas budowy. 

 
Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo wodne, nie przewiduje się na 
etapie wykonawstwa odwodnienia wykopów. 
 

1.6.1.8       SkrzyŜowanie kolektorów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
 

Kable energetyczne  -  zgodnie z  PN-76/E-05125 przewiduje się zabezpieczyć 
osłonowymi rurami dzielonymi typu AROT PS. Rurę osłonowa wyprowadzić 
0,5 m poza krawędź wykopu. 
Analogicznie naleŜy zabezpieczyć  kable telekomunikacyjne. 
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     1.6.2 Sieć  wodociągowa 
 
Zaopatrzenie w wodę projektuje się z istniejącej sieci PVC Dz90 
przebiegającej w pobliŜu osiedla. Włączenie projektowanej pierścieniowej 
sieci naleŜy wykonać za pomocą trzech wcinek do istniejącego rurociągu. Na 
kaŜdym odejściu naleŜy zabudować zasuwę odcinającą DN 80. 
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE 100 SDR 17 Dz90. Do budowy sieci 
naleŜy stosować rury ze zwoju o długości 50 m w celu zmniejszenia ilości 
połączeń. Łączenie odcinków rur PE ze zwoju naleŜy wykonać za pomocą 
zgrzewania doczołowego.  
Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano odejście z rur PE Dz63 dla 
zaopatrzenia w wodę ogródków działkowych wraz z betonową studnią 
pomiarową φ1200 (rys. 2.4), w której zlokalizowano wodomierz DN32 oraz 
zawór antyskaŜeniowy i armaturę odcinającą.   
 

1.6.2.1 Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji    
z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę 
zapewniono na projektowanej sieci osiedlowej spełnienie wymagań 
wynikających z rozdziału     4  w/w Rozporządzenia. 
Na sieci osiedlowej o średnicy Dz90 przewidziano rozmieszczenie dwóch 
hydrantów - zewnętrznych naziemnych DN 80  o wydatku 10 dm3 / sek. 
Usytuowanie  hydrantów przedstawia mapa  w skali 1  :  500   Rys Nr 2.1 
  

1.6.2.2 Roboty ziemne. 
 

Uwzględniając istniejące warunki gruntowo wodne przewiduje się wykonanie 
wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian.  
Rurociąg moŜna układać na  gruncie rodzimym ( piasek średni ), równieŜ 
zasypkę wykopów moŜna wykonać gruntem rodzimym z właściwym 
zagęszczeniem warstwami do uzyskania stopnia zagęszczenia  85 – 90 % 
według zmodyfikowanej próby Proctora. 
ze względu na lokalne obniŜenie terenu naleŜy podwyŜszyć teren w pasie 
rurociągu  do projektowanych rzędnych – część gruntu naleŜy dowieźć z 
zewnątrz. 

 
1.6.2.4       Roboty montaŜowe i próby szczelności. 

 
Włączenie projektowanego rurociągu  do istniejącej sieci wodociągowej 
projektuje się wykonać w oparciu o armaturę firmy Hawle według schematu 
przedstawionego na profilu podłuŜnym. 
Rurociąg naleŜy poddać próbom szczelności zgodnie z normą PN – B –10725 
Wodociągi-Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania. 
Przed włączeniem do czynnej sieci nowo  wybudowany przewód wodociągowy 
naleŜy przepłukać i zdezynfekować.   
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1.6.2.5 SkrzyŜowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
 

Kable energetyczne  -  zgodnie z normą PN-76/E-05125 przewiduje się 
zabezpieczyć osłonowymi rurami dzielonymi typu AROT PS. Rurę osłonowa 
wyprowadzić 0,5 m poza krawędź wykopu. 
Analogicznie naleŜy zabezpieczyć  kable telekomunikacyjne. 

 
         1.7  Charakterystyka ekologiczna projektowanych obiektów. 

 
Projektowane rozwiązania techniczne przewidziane do wykonania są obiektami 
wybitnie proekologicznymi. 
Powstające ścieki bytowe z przewidzianych do budowy domów 
jednorodzinnych zostaną ujęte w zorganizowany system grawitacyjnego 
odprowadzania szczelnym kolektorem. 
RównieŜ projektowane studnie kontrole i rewizyjne zapewniają szczelność 
połączeń na wlocie i wylocie kolektora. 
Projektowana inwestycja polegająca na wykonaniu kolektora ścieków                        
i rurociągu wodociągowego tak na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji nie 
będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Rozwiązania projektowe zapewniają w maksymalnym stopniu ochronę 
środowiska  naturalnego głównie w zakresie:  

• ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 
• ochrony gleby 
• ochrony powietrza atmosferycznego 

Przewidywane w projekcie zastosowanie  armatury (zawory, zasuwy, 
hydranty) na  rurociągach gwarantują niezawodne i długotrwałe działanie. 

 
          1.8     Uwagi i zalecenia  
 

• Ilekroć w opisie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym           
w rysunkach wchodzących w skład opisu w/w projektów występują na 
określenie materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy własne ich 
producentów lub znaki towarowe – projektant dopuszcza zastosowanie 
materiałów , wyrobów i urządzeń innych producentów lub oznaczonych 
innymi znakami towarowymi,  pod warunkiem, Ŝe te materiały, wyroby 
i urządzenia spełniają wymogi i parametry określone w opisie 
projektowym. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montaŜowych naleŜy 
zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne z uwzględnieniem uwag 
wynikających z uzgodnień branŜowych 

• Roboty prowadzić zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez 
Kierownika Budowy 

• Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru dla projektowanych robót 
zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która 
stanowi odrębne opracowanie.  

 
 
 
 
 


