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I. OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu budowlano – wykonawczego  na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnej w ramach 

inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej, ul. Norwida, ul. Stromej 

wraz ze skrzyŜowaniami” 

1.Podstawa opracowania.  

� zlecenie inwestora; 

� podkład geodezyjny w skali 1:500, 

� warunki techniczne projektowania z dnia 30.09.2008r. L.dz.: 2230/2008    wydane przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Międzyzdrojach. 

� wizja lokalna; 

� obowiązujące normy i przepisy  
� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
� decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
� koncepcja branŜy drogowej inwestycji  
� decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 

ITI.ES.7625/8-12/08 
 

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy i renowacji sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych i kanalizacji deszczowej 

wraz z przyłączami (odcinkami). 

 Niniejsze opracowanie stanowi integralną część dokumentacji dla inwestycji: 

− „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej, ul. Norwida, ul. Stromej wraz 

ze skrzyŜowaniami” 

W zakres opracowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia wchodzą: 

− przebudowa istniejącej i budowa kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych wraz z 

przyłączami do przyległych działek. 

− przebudowa istniejącej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów 

ulicznych i przyległych działek obecnie włączonych do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej 

− przebudowa istniejącej i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do przyległych 

działek. 

Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej naleŜy wymienić na nowe, wody opadowe z 

pozostałych posesji właściciele powinni zagospodarować w granicach własnej nieruchomości. 

W związku z występowaniem studni rewizyjno – pomiarowych tj. studni kanalizacji sanitarnej 

z umieszczonym w jej wnętrzu wodomierzem, projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej 



zakończone przewaŜnie w miejscu istniejącej studni rewizyjnej – przyłączeniowej Ø315, 

Ø425, i przyłącza wodociągowe zakończone studnią wodomierzową Ø1000. Projektowane 

sieci poprawia stan techniczny miejskiej sieci wod. - kan. oraz ułatwią jej eksploatację. 

3.Charakterystyka zagospodarowania terenu. 
 

Teren objęty pracowaniem obejmuje swym zakresem ciągi ulic ul. Kolejowej, ul. Norwida, ul. 
Stromej wraz z terenami przyległymi. PrzewaŜają budynki wielorodzinne do pięciu kondygnacji 
wybudowane w okresie powojennym. Posesje przyległe do ulic w których są projektowane sieci 
zabudowane są budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi, gospodarczymi, i innymi w tym 
budynek straŜy poŜarnej. Nawierzchnie jezdni ulic wykonane z asfaltu, chodników z płytek 
betonowych – całość w ramach planowanej inwestycji przewidziana jest do przebudowy.  

WzdłuŜ ulicy w pasie drogowym przebiega uzbrojenie podziemne gazociągi, sieci wod. - 
kan., kable elektroenergetyczne, telefoniczne, tv. Przewiduje się kompleksową przebudowę sieci 
wod.- kan. , oświetlenia ulicznego, oraz budowę nawierzchni ulic i chodników. Teren pagórkowaty, 
z jednostronnym wzniesieniem.  

 
4. Warunki gruntowo wodne. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występują piaski średnie i drobne, poziom wód 

gruntowych poniŜej projektowanych rzędnych ułoŜenia uzbrojenia. W ramach przedmiotowego 

zlecenia zostały wykonane badania podłoŜa gruntowego stanowiące oddzielne opracowanie. 

5.Projektowane rozwiązania techniczne. 

5.1. Informacje ogólne. 

          Na planszy sytuacyjnej rysunek nr 1 pokazano przebieg projektowanych przewodów z 

podziałem na: 

� kanalizację sanitarną ścieków bytowo – gospodarczych – kolor brązowy 

� kanalizację deszczową – wody opadowe – kolor zielony 

� przewody wodociągowe – kolor niebieskiego 

Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanych sieci oznaczono symbolami literwo 

cyfrowymi : 

� Wd – wpusty uliczne 

� D – punkty charakterystyczne kanalizacji deszczowej 

� S, PK – punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych 

� W, Z – punkty charakterystyczne sieci i przyłączy wodociągowych 

Posadowienie kanałów i studni kanalizacyjnych odniesiono do dna kanałów i wraz ze spadkami, 

odległościami i ewentualnymi kolizjami pokazano na profilach podłuŜnych, rzędne posadowienia 

wodociągu obliczono w stosunku do rzędnej wierzchu przewodu. 

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych projektowanych sieci i przyłączy wod. - 

kan zestawiono w załączniku. 

 



5.2. Kanalizacja deszczowa i ściekowa. 

Projektowane sieci częściowo projektuje się po trasie starych istniejących kanałów lub obok 

nich, w przypadku prowadzenia przewodów po trasie istniejących prace naleŜy prowadzić 

odcinkami od studni do studni z zastosowaniem „by pass” prowadzonym po dnie wykopu z 

odpływem grawitacyjnym lub po terenie z zastosowaniem pomp i przewodu tłocznego 

wprowadzonego do studni dolnej zakorkowanej od strony wlotu układanego odcinka przewodu. 

Na odcinku kanalizacji ścieków sanitarnych w ul. Norwida projektuje się renowację kanału 

wraz z renowacja studni lub ich wymianą na nowe. 

 Przewody i studnie stare wydobyte z ziemi tj. rury kamionkowe i betonowe oraz studnie 

betonowe i ceglane naleŜy zwieźć na teren wskazany przez zarządce drogi w celu 

wykorzystania materiału po przemieleniu do wbudowania. Przewiduje się transport wydobytych 

elementów demontowanych sieci na odległość do 1 km. Projektowane przyłącza naleŜy 

prowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planszy sytuacyjnej tj. do projektowanej studni na 

terenie posesji lub do mufy zlokalizowanej przed granicą działki.  Na projektowanej sieci 

kanalizacyjnej występuje uzbrojenie: studzienki kanalizacyjne rewizyjne, studzienki 

kanalizacyjne osadnikowe, studzienki kanalizacyjne przyłączeniowe (przelotowe), wpusty 

uliczne, studzienki kanalizacyjne kaskadowe. Studzienki na sieciach wykonać jako 

prefabrykowane o średnicach Ø 1000 mm,  Ø 1200 mm, Ø 1400 mm, z kręgów betonowych lub 

w przypadku odstępstwa za zgodą administratora sieci tj. Zakładu Wodociągów w 

Międzyzdrojach z tworzyw sztucznych,  na przyłączach, Ø  425 i Ø 315mm z PCV w 

przypadku kanalizacji sanitarnej. Prefabrykowane elementy betonowe i Ŝelbetonowe do budowy 

studzienek mają być wykonane z wodoszczelnego betonu wysokiej jakości (klasa nie niŜsza niŜ 

B45),  wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŜej 4%) i mrozoodpornego (F-50). 

System elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetonowych łączonych na uszczelnienia 

gumowe z gumy syntetycznej np. Forsheda 116, 114. Studzienki wykonać z kręgów i dna 

Ŝelbetowych wg normy DIN 4034 część 1 o grubości ścianki minimum 15 cm. Studnie 

kanalizacyjne muszą spełniać wymogi normy PN-B-10729. Na studzienkach naleŜy 

zamontować włazy oŜebrowane : 

� właz kanałowy klasy A0600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie występuje ruch samochodowy, ( 

klasa 150 kN) 

� właz kanałowy klasy COWo600 /PN-87/H-74051/02/- na podjazdach do posesji,  

(klasa 400 kN) 

�  właz kanałowy klasy DOWo600 / PN-87/H-74051/02/ - w ciągach ulicznych  

Studzienki winny być zwięczone włazem ozn. EN 124 zgodny z normą PN-93/H-74124 (PrPN-

EN 124) - „Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  w nawierzchni 



uŜytkowanych przez pojazdy  i pieszych. Zasady Konstrukcji, badania typu i znakowanie”. 

Włazy kanałowe bez moŜliwości trwałego mocowania pokrywy do korpusu, głębokość 

osadzenia pokrywy włazu (kratki wpustu) w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat 

zgodności z normą jw. W ulicach i drogach o duŜym natęŜeniu ruchu naleŜy zastosować  

korpus oraz pokrywa z wypełnieniem betonowym typu BERG. Wymagany jest certyfikat 

zgodności z normą jw. 

− Wpusty deszczowe – w celu odwodnienia nawierzchni jezdni, placów i parkingów 

zaprojektowano wpusty deszczowe na studzienkach betonowych wykonanych z kręgów Ø 500 

mm. z osadnikami o głębokości 0,5 m. Wpust naleŜy podłączyć do kanału głównego 

przewodem PVC Ø  200 mm włączonym do sieci przez trójnik, nawiertkę lub poprzez 

włączenie do studni.  

Wpust wraz z osadnikiem naleŜy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i 

Ŝelbetonowych, w tym element z przejściem szczelnym i otworem  dla podłączenia 

przykanalika, beton klasy min. 45, nasiąkliwość max. 4%, mrozoodporny. W ulicach naleŜy 

zamontować wpusty deszczowe uliczne D400 305/500 z płaskim zawiasem i wkładką 

Stąpoprem [nr kat. 204547], oraz wpusty boczne typu: Selekta 

− Materiały – Zaprojektowano przewody o średnicach od 160 mm do 800 mm. Przewody 

kanalizacji deszczowej średnicy 800 mm naleŜy wykonać z rur i kształtek dwuściennych z PP 

WAVIN X-STREM dla systemów kanalizacji grawitacyjnej produkowanych ze spełnieniem 

wymagań zawartych w normie PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046, pozostałe przewody 

kanalizacyjne o średnicach 200, 400, 300, 160 mm naleŜy wykonać z  rur i kształtek PVC-U  

klasy S Lite  o połączeniach kielichowych ( z uszczelkami Sewer – Lock trwale mocowanych w 

kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, kształtki z uszczelkami wargowymi) o 

jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej minimum 8 

kN/m2. 

Rury i kształtki z PVC -U o jednolitej ściance winny być produkowane zgodnie z normą PN-EN 

1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.  Na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w        

ul. Norwida naleŜy zastosować renowacje kanału głównego metodą bezwykopową, (zaleca się 

wykonanie kanałów jako nowych po istniejącej trasie po uzgodnieniu z administratorem sieci tj. 

Zakładem Wodociągów w Międzyzdrojach.  

− Uwagi -  Nad przewodami (30 cm) naleŜy ułoŜyć taśmę sygnalizacyjno – ostrzegawczą z 

wkładką metalową. W trakcie realizacji wykonawstwa naleŜy przeprowadzać próby ciśnienia 

odcinkami, przed całkowitym zasypaniem zmontowanego odcinka sieci, naleŜy jednak pamiętać 



aby zabezpieczyć przewody przed przemieszczeniem poprzez punktowe obsypanie, w trakcie 

przeprowadzania próby złącza powinny być odkryte. Po dokonaniu próby odcinek naleŜy 

przepłukać, z prób naleŜy sporządzać protokoły odnotowane w dzienniku budowy. Odcinki 

naleŜy inwentaryzować poprzez wykonywanie szkiców geodezyjnych. Po zmontowaniu 

konkretnego odcinka kanalizacji wraz z przyłączami i wpustami naleŜy wykonać próbę 

szczelności zgodnie z PN-92/B-10735- kanalizacja-przewody kanalizacyjne-wymagania i 

badania przy odbiorze.  

 

5.3. Sieć i przyłącza wodociągowe. 

   Projektuje się nowe odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji i pasa 

drogowego i do studni wodomierzowych na granicy posesji. Projekt zakłada ułoŜenie nowych 

odcinków sieci w wykopie otwartym - liniowym oraz „bez wykopową” renowacje przewodu AC Ø 

300  zgodnie z warunkami wydanymi przez Z.W.IK. Sp. z o.o. W Międzyzdrojach. Sieć 

wodociągową zaprojektowano wraz z przyłączami do studni wodomierzowych na terenie posesji 

lub z przyłączami zakończonymi mufą przed granicą nieruchomości. Na sieci i przyłączach 

zaprojektowano zasuwy i hydranty o połączeniach kołnierzowych z przejściem PE/stal-zeliwo. 

Projektowane uzbrojenie na sieci powinno charakteryzować się długą Ŝywotnością i winno być 

wykonane z trwałych materiałów  takich jak Ŝeliwo, Ŝeliwo sferoidalne. Przewody przyłączy 

prowadzonych w ulicy Kolejowej pod kanałem kanalizacji deszczowej DN 800mm naleŜy 

prowadzić w rurze osłonowej większej o trzy dymencje od średnicy przewodu wodociągowego. 

Materiały – Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE D=90-315 mm klasy PE 100 PN 10 SDR 

17 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieski paskiem. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano 

z rur i kształtek PE D = 40 – 63 klasy PE 80 PN 10 SDR 11 koloru niebieskiego lub czarnego z 

niebieskim paskiem.  

Rury polietylenowe łączone będą ze sobą metodą zgrzewania czołowego, natomiast połączenia rur 

polietylenowych z uzbrojeniem w węzłach montaŜowych oraz na sieci  odbywać się będzie z 

zastosowaniem tulei kołnierzowych z polietylenu i  kołnierzy dociskowych powlekanych [Frialen, 

George Fischer, Hawle] ze śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej, zabezpieczone powłoką z 

Ŝywic epoksydowych. Śruby klasy A-2, nakrętki A-4. Śruby zaopatrzyć we wkładki 

zabezpieczające. Wszystkie elementy przyłącza naleŜy łączyć za pomocą złącz elektrooporowych, a 

do połączeń gwintowanych złącz elektrooporowych z gwintem (złączki fabryczne). W związku z 

wymaganiami stawianymi przez uŜytkownika sieci co do wysokiej jakości i wieloletniej trwałości 

materiałów połączenia w węzłach montaŜowych projektuje się wykonać z rur i kształtek z Ŝeliwa 

sferoidalnego wewnątrz emaliowanego produkcji firm DUKER GmbH, FRISCHHUT, Hawle. W 

węzłach montaŜowych z odnogami do hydrantów, naleŜy stosować zasuwę na odejściu trójnika.  Na 



trasie projektowanych przewodów wodociągowych (sieć, przyłącza) naleŜy nad przewodami około 

30 cm. UłoŜyć taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną z wkładką stalową łączona na zaciski. Sieć i 

przyłącza przed oddaniem do uŜytku naleŜy poddać próbą ciśnienia, zinwentaryzować i sporządzić 

szkice geodezyjne, zdezynfekować i przepłukać, wodę z wodociągu pobrać do analizy 

laboratoryjnej. 

Na projektowanej sieci sieci wodociągowej występuje następujące uzbrojenie: 

� zasuwy kołnierzowe, zabezpieczone duŜą skrzynką uliczną z deklem cięŜkim oraz 

oryginalną obudową teleskopową do zasuw. W węzłach W15 i W13 zaprojektowano 

hydrant oraz zasuwy i spust umieszczone w studni prefabrykowanej D=1400 mm, 

uzbrojenie naleŜy przytwierdzić do płyty Ŝelbetonowej wylanej na podstawie studni 

obejmami z przekładkami gumowymi, w węzłach: W26, W64, W63, W30,W43 

przewidziano zastosowanie Ŝelbetonowych bloków oporowych z przekładką z foli 

polietylenowej i cienkiej warstwy twardej wełny mineralnej. 

� Hydranty p.poŜ. podziemne DN 80. Hydranty naleŜy obsypać Ŝwirem aby umoŜliwi ć 

odpływ wody pozostałej w hydrancie po jego zamknięciu.  

 5.4 Zestawienie długości. 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA     
Rury PVC-U klasy „S” lite PP Wavin X-Strem     

Średnica 200 315 400 800     
Kolejowa 517,32 46,2 170,79 464,4 1198,71   
Stroma 17,5 54,6     72,1   
Norwida 95,6 167,93     263,53   
Dąbrowskiej/Leśna 29,5   85,4   114,9   
Piastowka/Przy 
Wod. 15,4   45,11   60,51   
Razem: 675,32 268,73 301,3 464,4     
     1709,75    

KANALIZACJA DESZCZOWA     
STUDNIE Z KRĘGÓW BETONOWYCH     

Średnica 500 1000 1200 1400     
Kolejowa 29 13 7 16 65   
Stroma     3   3   
Norwida 6 4 7   17   
Dąbrowskiej/Leśna 5     6 11   
Piastowka/Przy 
Wod. 4 1   2 7   
Razem: 44 18 17 24     
     103   
        

KANALIZACJA SANITARNA     
Rury PVC-U klasy „S” lite     

Średnica 160 200 315       
Kolejowa 134,6 343,59 468   946,19   
Stroma 22,8 48,5     71,3   



Norwida 56,5 6,3     62,8   
Dąbrowskiej/Leśna 7,9 101,07     108,97   
Piastowka/Przy 
Wod. 4,2 87,96     92,16   
Razem: 226 587,42 468       
     1281,42   

KANALIZACJA SANITARNA     

  STUDNIE PCV 
STUDNIE Z KRĘGÓW 
BETONOWYCH     

Średnica 315 425 1000 1200     
Kolejowa 12 16 6 16 50   
Stroma 3   2   5   
Norwida 9 2 7   18   
Dąbrowskiej/Leśna 2 1     3   
Piastowka/Przy 
Wod. 1       1   
Razem: 27 19 15 16     
     77   
        
        

WODOCIĄG 
  Przewody HDPE 100 SDR 17 PN10   
Średnica 40 63 90 110 160 315   
Kolejowa 134,45 116,93   104,41 232,21 176,54 764,54 
Stroma 20,6       67,44 0 88,04 
Norwida 35,45 12,7       161,36 209,51 
Dąbrowskiej/Leśna 1,6         32 33,6 
Piastowka/Przy 
Wod. 4   34,78 51,59   86,37 176,74 
Razem: 196,1 129,63 34,78 156 299,65 456,27   
       1272,4 

WODOCIĄG     
STUDNIE Z KRĘGÓW BETONOWYCH     

Średnica 500 1000 1200 1400     
Kolejowa   16     16   
Stroma         0   
Norwida   3     3   
Dąbrowskiej/Leśna         0   
Piastowka/Przy 
Wod.         0   
Razem: 0 19 0 0     
     19   
        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Technologia robót. 

Roboty renowacyjne  – w ramach realizacji projektu naleŜy przeprowadzić realizację 

bezwykopowej renowacji kanałów kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida i kanału wodociągowego 

zgodnie z warunkami wydanymi przez Z.W.i.K. Międzyzdroje. PoniŜej przedstawiono długości i 

średnice kanałów przewidziany do renowacji: 

- Wodociąg DN 300 mm 57 mb, materiał AC,  na sieci dwa przyłącza. 

- Kanalizacja DN 200 mm, materiał rury betonowe dł. 167 mb. ( ul. Norwida) 

-Studnie kanalizacji sanitarnej przewidziano do wymiany i zostały ujęte w zestawieniu ogólnym 

(pkt. 5.4). 

Roboty ziemne – wykopy przewiduje się wykonać sposobem ręcznym 30 % i mechanicznym 

70%, liniowe o pionowych ścianach umocnione. W czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy 

zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania 

niezinwentaryzowanego uzbrojenia naleŜy powiadomić właściwego uŜytkownika oraz 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z 

normami: 

PN-B-0650-roboty ziemne 

PN-B-10736-wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  

a montaŜ rurociągów naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją montaŜową układania w gruncie 

rurociągów dostarczonych przez producenta rur. Przy robotach mechanicznych i ręcznych naleŜy 

przestrzegać zaleceń i przepisów w sprawie B.H.P. Zawartych w rozporządzeniu MbiPMB Nr 73 z 

dnia 22.03.1972 (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972). W zaleŜności od rodzaju gruntu występującego 

w poziomie posadowienia kanały moŜna: 

− ułozyć bezpośredni na gruncie rodzimym- podłoŜe naturalne  

− zaprojektować odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem – podłoŜe wzmocnione. 

W projekcie przewidziano wykonanie podłoŜa wzmocnionego – ława piaskowa o grubości 20 cm. 

Zagęszczona. Zasypanie przewodu i uŜyty materiał nie moŜe i nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m, ubijana warstwami o max. grubości 25 cm. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bea gruzu i 

kamieni, mineralny, sypki drobno i średnioziarnisty według PN-74/B-02480. Materiał zasypu w 

obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu lub 

hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zasypanie przewodu na całej długości 



powinno odbywać się warstwami 30 – 50 cm. Kolejno zgęszczanymi. Pozostały wykop zasypać 

gruntem rodzimym. 

Roboty montaŜowe – roboty montaŜowe naleŜy prowadzić w gotowym i odwodnionym 

wykopie. Studzienki naleŜy wykonać zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami 

technicznymi. Całość robót montaŜowych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelność kanałów 

wykonać według normy PN-84/B-10735 „ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. Całość robót montaŜowych wodociągowych oraz szczelność rur wykonać według normy 

PN-84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm. PodłoŜe pod projektowane uzbrojenie nie 

moŜe zawierać kamieni i resztek gruzu z rozbiórki nawierzchni ewentualnych obiektów 

podziemnych. PodłoŜa pod rurociągi studnie powinny być wykonane z gruntu niespoistego i 

zagęszczonego di Is> 0,95. Grubo0ść zagęszczonej warstwy podłoŜa winna wynosić 10 cm. Dla 

gruntów rodzimych piaszczystych do frakcji drobnych, a15 cm. Dla gruntów rodzimych skalistych 

lub kamienistych. Zasypka rurociągu do wysokości 30 cm. Ponad wierzch rury powinna byś 

dokonana z materiału nie spoistego o ziarnach do 20 mm. Bez ostrych krawędzi. 

Uwagi:  

- - wykonawstwo powierzyć osobą posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
- sieci naleŜy poddać próbom odcikami, z których naleŜy sporządzać protokoły 
- po wykonaniu prób szczelności przewody instalacji wody naleŜy przepłukać i zdezynfekować. 
- próby dokonywać przy udziale kierownika budowy. 
- mijanki z istniejącym uzbrojeniem pokazano na rysunkach sytuacyjnych. 

- wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne przeznaczone do odłączenia muszą 

być zdemontowane.  

- po wykonaniu nowej sieci wodociągowej istniejące rurociągi naleŜy odciąć i zaślepić. 

- włazy na odłączonych przewodach kanalizacyjnych a nie przeznaczone do rozbiórki powinny 

zostać wyburzone do głębokości poniŜej 1,2 m poniŜej poziomu projektowanego gruntu.  

- rurociągi które będą wyłączone z eksploatacji i pozostaną w ziemi powinny zostac na całej 

długości zamulone, a następnie powinny być zaślepione korkami betonowymi o minimalnej 

długości 50 cm. Na kaŜdym końcu pomiędzy studniami. 

- podczas robót naleŜy zapewnić stałą dostawę wody i odbiór ścieków dla mieszkańców. 

- ze względu na duŜe zagęszczenie istniejącej infrastruktury na etapie wykonawstwa naleŜy 

dokładnie zlokalizować trasy istniejącego uzbrojenia aparaturą magnetyczną lub inną. W przypadku 

braku moŜliwości wykonania lokalizacji powinny być wykonane przekopy próbne ręczne celem 

dokładnego zlokalizowania przebiegu trasy i zgłębienia istniejącego uzbrojenia. 



- wszystkie zaistniałe kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami 

naleŜy indywidualnie rozpatrzyć na budowie. 

- przy zbliŜeniu projektowanej sieci wod. – Kan do sieci elektroenergrtycnych naleŜy stosować rury 

ochronne dwudzielne.  

Wszystkie projektowane i istniejące włazy studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, 

skrzynek Zasów i hydrantów  naleŜy dopasować do rzędnych projektowanego terenu. 

7.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
wydane przez władze centralne i lokalne, warunki wynikające z Dokumentacji Projektowej lub w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych. 

Strefy niebezpieczne . 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaŜa się miejsca zagroŜone spadaniem przedmiotów lub 

materiałów albo moŜliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia . 
Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości , z której mogą spadać materiały 
lub narzędzia , jednak nie mniej niŜ 6 m . W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne 
wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz tablice ostrzegawcze. Na wyznaczonych 
przejściach dla pieszych naleŜy wykonać mostki z bali gr. 50 mm  z barierami ochronnymi o 
wysokości 1,10 m. 
Teren budowy winien być zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 150 cm. W 
ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne wejścia dla pieszych i oddzielne dla 
ruchu samochodowego. Na placu budowy naleŜy umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice 
ostrzegawcze. 

Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie 

badań gruntu. Roboty ziemne naleŜy wykonać po geodezyjnym wytyczeniu i przeniesieniu 
punktów poza teren wykopu.  
Zabezpieczyć wykopy przed wodami odpadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Wykopy 
naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich . Głębokość posadowienia przewodu powinna 
być zgodna z projektem. 

Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga szczególnej ostroŜności 
oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z uŜytkownikiem instalacji powinien określić 
bezpieczną odległość  w jakiej roboty te mogą być prowadzone . W razie przypadkowego odkrycia 
nie umieszczonej w dokumentacji geodezyjnej podziemnej instalacji, roboty naleŜy przerwać aŜ do 
czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego przeprowadzenia robót.  

W pobliŜu instalacji podziemnych w odległości do 40 cm, roboty naleŜy prowadzić ręcznie, 
za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliŜu instalacji 
podziemnych nie naleŜy uŜywać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego. 

W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania,  
roboty naleŜy przerwać, ogrodzić miejsce zagroŜone i zawiadomić najbliŜszą Komendę Powiatową  
Policji oraz słuŜby saperskie. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych naleŜy wokół wykopów 
ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w 
napis „ osobom postronnym wstęp wzbroniony”. 

Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zaleŜności od 



rodzaju gruntu , warunków terenowych i posiadanych środków technicznych moŜna wykonywać 
pochyłe ściany wykopów  lub je obudowywać . Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niŜ 1 
m. Ścianki szczelne z bali drewnianych  łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy 
wykopów o głębokości nie przekraczającej 3 m .  
Do obudowy wykopów w gruntach silnie nawodnionych moŜe być uŜyta blacha falista .    Gdy 
głębokość wykopu przekracza 1 m , naleŜy zapewnić pracownikom zejście i wyjście  

z wykopu po drabinach. 
 
Obsługa urządzeń. 

Obsługę urządzeń zmechanizowanych moŜna powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie 
uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być zaopatrzone 
w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji .  

Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być 
objęte kontrolą wewnętrzną. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie 
sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed poraŜeniem prądem . Sprzęt 
zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie naleŜących do obsługi . Na 
urządzeniach transportowych słuŜących do przemieszczania ładunków naleŜy umieścić napis 
określający dopuszczalna ładowność. 
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