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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest umowa zawarta 
pomiędzy Gminą Bierawa, a Spółką Cywilną „Projwes” S.C. Projektowane i Usługi 
w Inżynierii Środowiska, Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróścina.        

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Podczas opracowania projektu korzystano z następujących materiałów: 
• mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  
• uzgodnienia branżowe 
• normy, normatywy i instrukcje 
• wizje terenowe 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie zaprojektowanych robót 
związanych budową odcinka sieci wodociągowej dla uzbrojenia działek 
budowlanych w ul. Nepomucena w miejscowości Solarnia. 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje: 

• wodociąg  z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz110   - 340 mb 
• hydrant przeciwpożarowy naziemny HP80 z zasuwą 

odcinająca DN80      - 4 szt. 
• zasuwa odcinająca DN100     - 1 szt. 
• zasuwa odcinająca DN80     - 4 szt. 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU  INWESTYCJI 

Teren na którym realizowana będzie inwestycja stanowi wydzielony pas drogowy o 
nawierzchni gruntowej ul. Nepomucena w Solarni.  
Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Warunki gruntowo wodne zostały ocenione w Dokumentacji Geotechnicznej 
opracowanej przez mgr inż. A. Habdas. 
W rejonie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie gruntów w postaci:
 0,00 – 0,40 gleba i nasypy 
 0,30 – 2,50 piaski drobne, piaski średnie oraz piaski z wkładkami gliny, 
 2,50 – 3,00 żwir 
Nie stwierdzono występowania wody do głębokości 2,50 m. od poziomu terenu.  
Warunki te zalicza się do prostych tj. do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Projektowany wodociąg stanowi rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w ul. 
Kościuszki w  Solarni.  Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie na działkach: 

• nr 670- ul. Kościuszki własność Gmina Bierawa 
• nr 550/1, 541/23, własność Gmina Bierawa 
• nr 541/22  – własność prywatna 

Projektowany wodociąg stanowić będzie uzbrojenie nowo wydzielonych działek z 
przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 
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7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

7.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej 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.   
Grunty występujące na trasie projektowanych sieci zaliczyć należy do  
kat. III.  
Ponieważ w poziomie posadowienia rurociągów występują grunty luźne w postaci 
piasków średnioziarnistych i żwirów przewiduje się ich układanie na podłożu 
rodzimym. Również zasypkę rurociągów można wykonać gruntem pozyskanym z 
wykopów. 
Po ułożenie przewodu w wykopie należy 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/ można wykonać z gruntu 
miejscowego. Każdą warstwę zasypki zagęścić do uzyskania stopnia 
zagęszczenia  Is=0,95 wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
Uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne w trasie projektowanej sieci 
wodociągowej przewiduje się wykonanie wykopów pionowych o szerokości 1,0m z 
zabezpieczeniem ścian.  
Zakłada się, że wykop dla projektowanych sieci będą wykonane w 90% 
mechanicznie i 10% ręcznie. 
Szczegółowe dyspozycje wykonania wykopów są przedstawione na profilu 
podłużnym stanowiącym załącznik do projektu. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Prace w rejonie 
istniejącego uzbrojenia wykonać w obecności odpowiednich służb technicznych 
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

7.2. Roboty drogowe i odtworzeniowe – ul. Ko ściuszki 

Przed wykonaniem wykopów istniejąca nawierzchnię asfaltową należy rozebrać, 
krawędzie w linii rozbiórek wyciąć piłą. Rozebrana górną warstwę odwieźć do 
dalszego wykorzystania w zakładzie wytwarzającym masy asfaltowe. 
Wykopy w pasie drogowym zasypać gruntem piaszczystym dopuszczonym do 
stosowania w budownictwie drogowym. Każdą warstwę zasypki zagęścić do 
uzyskania stopnia zagęszczenia  wg zmodyfikowanej próby Proctora. 

• Is =1,0 - dla głębokości do 0,2 m poniżej powierzchni robót ziemnych, 
• Is = 0,97 - dla głębokości z zakresu: od większej niż 0,2 m poniżej 

powierzchni robót ziemnych, do mniejszej bądź równej 1,2 m poniżej 
powierzchni robót ziemnych, 

• Is = 0,95 -  dla głębokości z zakresu: od większej niż 1,2 m poniżej 
powierzchni robót ziemnych, do gruntu rodzimego. 

Wszystkie nawierzchnie utwardzone należy po wykonaniu robót doprowadzi do 
stanu istniejącego. Przewiduje się odbudowę zniszczonej podczas robót 
nawierzchni asfaltowej  przez wykonanie: 

• warstwy ścieralna  grubości 4 cm 
• warstwy wiążąca grubości 4 cm 
• podbudowy z tłucznia frakcji 0/63 o grubości 0,20 m 
• warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem Rm=2,5MPa grubości 

15cm 
• warstwa odcinająca z piasku grubości 0,10 cm 



 

- Budowa odcinka sieci wodociągowej  w ul. Nepomucena w miejscowości Solarnia – 
PROJEKT  WYKONAWCZY 

6

7.3. Roboty monta żowe 

Wodociąg projektuje się wykonać z rur PE-100 SDR17 PN10 Dz110. Łączenie 
rurociągu przewiduje się wykonać metodą zgrzewania doczołowego. 
Włączenie projektowanego rurociągu  do sieci wodociągowej PVC Dz110 w  
ul. Kościuszki  projektuje się za pośrednictwem trójnika prostopadłego. Na 
odejściu projektowanego wodociągu zamontować zasuwę odcinającą DN100 
PN10. Obudowa zasuwy teleskopowa z zabezpieczeniem połączenia obudowy z 
trzpieniem zawleczką ze stali ocynkowanej zwieńczona skrzynką uliczną 
posadowioną na płycie. Lokalizacje zasuwy przedstawiono na planie syt.-wys. w 
skali 1:500. 
Oznakowanie zasuwy wykonać zgodnie z PN-86/B-09700 na istniejących trwałych 
obiektach lub słupkach o wysokości h=2m w odległości nie większej niż 5m od 
uzbrojenia. Wszystkie zasuwy projektuje się w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego 
(min. GGG-40) z miękkim uszczelnieniem klina. Zasuwy, kształtki kołnierzowe i 
hydranty zabezpieczone od wewnątrz i na zewnątrz powłoką epoksydową. Przy 
połączeniach kołnierzowych stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali 
nierdzewnej A2 lub stalowe ocynkowane. 
Szczegóły techniczne węzłów połączeniowych i hydrantowych przedstawiono na 
schematach na profilu podłużnym (rys nr 2). 
Projektowane węzły (połączeniowe i hydrantowe) przedstawiono przykładowo z 
wykorzystaniem armatury Jafar lub Hawle. Do wykonania połączeń można 
zastosować armaturę innych producentów o parametrach technicznych jak 
przedstawione w schematach. 
Nad przewodem wodociągowym 20cm od wierzchu rury należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką metalową.  

7.4. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zapewniono na 
projektowanej sieci spełnienie wymagań wynikających z rozdziału  4  w/w 
Rozporządzenia. 
Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zabudowę czterech hydrantów 
przeciwpożarowych, zewnętrznych, naziemnych o średnicy DN80  i wydatku  
10 dm3/sek. Na odejściu do hydrantu zamontować zasuwę odcinającą DN80. 
Hydranty w kolorze czerwonym z powłoką zewnętrzną odporną na działanie 
promieni UV. Lokalizację  hydrantów  przedstawiono na planie syt.-wys.  w skali 
1:500, natomiast schemat węzłów hydrantowych na profilu podłużnym. 

7.5. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić płukanie i 
dezynfekcję rurociągu. Płukanie wykonać woda wodociągową i prowadzić do 
momentu aż wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu 
wykonać 3% podchlorynem sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. Po 
dezynfekcji należy ponownie przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową, a 
następnie pobrać próbkę do badania bakteriologicznego. 

7.6. Wymagania i próby szczelno ści 

Roboty montażowe i próby szczelności należy wykonać zgodnie z normą  
PN – B –10725 Wodociągi - Przewody zewnętrzne-Wymagania i badania. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy 
rurociągu, należy przeprowadzić hydrauliczną próbę ciśnieniową. Próbę 
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przeprowadzić po ułożeniu rur w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnych przecieków. 
Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
Rurociąg należy powoli napełniać wodą w najniższym punkcie tak aby miejsce 
odpowietrzenia było usytuowane w najwyższym punkcie ułożonego przewodu. 
Rurociąg pozostawić napełniony przez minimum 2 godz. celem dokładnego 
odpowietrzenia. Ciśnienie próby wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 
10 bar. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia przez 
okres 30 minut. 
Przed włączeniem do czynnej sieci nowo  wybudowany przewód wodociągowy 
należy przepłukać i zdezynfekować. 

7.7.  Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
uzgodnieniach branżowych.. 

8. UWAGI I ZALECENIA  

1) Ilekroć w opisie niniejszego projektu, w tym także opisach na rysunkach 
wchodzących w skład 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, że te materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymogi i 
parametry określone w opisie projektowym. 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy 
zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne  

3) Roboty prowadzić zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika 
Budowy 

4) Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru dla projektowanych robót 
zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która 
stanowi odrębne opracowanie oraz w ogólnych wytycznych dotyczących 
wykonania wodociągów wydanych przez właściciela sieci.  

5) Sytuacje problemowe lub nie przewidziane w niniejszej dokumentacji w 
zostaną rozwiązane ramach nadzoru autorskiego. 

 

9. UZGODNIENIA  

1) Protokół z narady koordynacyjnej w K ędzierzynie Ko źlu  
nr G.6630.              z dnia  
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10. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

Rys. 1   Mapa pogl ądowa     w skali 1:10 000 

Rys. 2   Plan zagospodarowania terenu   w skali 1:5 00 

Rys. 3   Profil podłu żny     w skali 1:100/1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


