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OŚWIADCZENIE :
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sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych, i sieci wodociągowej w kwartale ulic:  
Komunalnej, Niepodległości, Nowomyśliwskiej i Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :     mgr inż. Andrzej Małolepszy Uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09        

Sprawdzający :         mgr inż. Jadwiga Maciejewska   Uprawnienia Nr 36/Sz/72 i Nr3/Sz/93  

Świnoujście, styczeń 2015r.
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I. OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano – wykonawczego  na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych, i sieci wodociągowej w kwartale ulic: 

Komunalnej, Niepodległości, Nowomyśliwskiej i Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach

1.Podstawa opracowania. 
1.1 zlecenie inwestora.

1.2 podkład geodezyjny w skali 1:500.

1.3 uzgodnienie z inwestorem.

1.4 wizja lokalna.

1.5 obowiązujące normy i przepisy 

1.6 uzgodnienia z zarządcą sieci

1.7 warunki projektowe wydane przez zarządce sieci. 

1.8 . Projekt branży drogowej. 

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanych ciągów dróg wewnętrznych 

planowanej zabudowy kwartału ulic Komunalnej, Niepodległości, Nowomyśliwskiej i Gryfa 

Pomorskiego w Międzyzdrojach. Inwestycja prowadzona będzie w połączeniu z branżą drogową i 

architektoniczną w zakresie których jest określenie linii rozgraniczających jezdnie, chodniki i 

pobocza gruntowe oraz likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu oraz wycinka drzew. 

Projekt obejmuje wykonanie sieci wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami, hydrantami do 

płukania sieci, studniami, separatorami, osadnikami i wpustami ulicznymi.  

W zakres opracowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia wchodzą:

1. Budowa sieci – kolektora kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych 

(komunalnych) w systemie grawitacyjnym.

2. Budowa  sieci – kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym wraz z włączeniem do 

istniejącej sieci w ul. Nowomyśliwskiej i włączeniem do przepustu odprowadzającego 

ścieki wód opadowych do kanału Stary Zdrój..

3. Budowa  sieci – wodociągowej wody gospodarczej pełniącej również funkcje sieci 

przeciwpożarowej. 

Celem opracowania jet: 

1. Poprawa gospodarki wodno ściekowej w obrębie objętym opracowaniem, budowa sieci 



wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do obsługi planowanej zabudowy w 

obrębie kwartału ulic Komunalnej, Niepodległości, Nowomyśliwskiej i Gryfa Pomorskiego w 

Międzyzdrojach oraz odwodnienia nawierzchni planowanych dróg i zapewnienia wymaganych 

hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych.

3.Charakterystyka zagospodarowania terenu.
Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym - budowlanym obejmuje swym zakresem w 

znacznym obszarze pas projektowanych dróg wewnętrznych oraz istniejące drogi ul. Komunalnej 

i Nowomyśliwskiej. Wzdłuż projektowanych sieci przeważa planowana zabudowa mieszkalna 

wielorodzinna, usługowa i pożytku celu publicznego (przychodnia zdrowia, ratusz miejski) 

budynki niskie i średnio wysokie. Przy trasowaniu przebiegu przewodów kierowano się zasadą 

aby kanały znajdowały się w terenach ogólnodostępnych a przebieg kolektorów głównych 

poprowadzono w pasie dróg lokalnych – osiedlowych, wodociąg i kanalizacja sanitarna w 

poboczach dóg, kanalizacja deszczowa w jezdni. 

Wzdłuż projektowanych sieci przebiega uzbrojenie podziemne przewidziane w całości do 

likwidacji. Teren płaski nizinny, zwierciadło wody gruntowej po części trasy przewodów powyżej 

poziomu posadowienia przewodów. Po długości przebiegu trasy sieci na znacznej długości trasy 

występują torfy i namułu z piaskami średnimi i drobnymi wymagające dodatkowego 

wzmocnienia.  

4. Warunki gruntowo wodne.
 Na podstawie analizy terenu ( przekopów próbnych) oraz dotychczasowych robót ziemnych 

prowadzonych w okolicy stwierdzono występowanie torfów, namułów, piasków drobnych i 

średnich, wierzchnia warstwa gruntu zawierającą gruz i inne zanieczyszczenia musi być 

oddzielona od reszty urobku z wykopu, zwierciadło wody gruntowej waha się w zależności od 

opadów atmosferycznych, przewidziano wykonanie robót przy wykonaniu odwodnienia 

wykopów przy użyciu zestawów igłofiltrów i pomp umieszczonych w tymczasowych studniach 

zbierających wodę z rowków z dna wykopów.  

5.Projektowane rozwiązania techniczne.

5.1. Informacje ogólne.
          Na planszy sytuacyjnej rysunek nr 1 pokazano przebieg projektowanych przewodów z 

podziałem na:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej – przewody grawitacyjne – kolor brązowy

2.  Sieć wodociągowa – kolor niebieski



3. Sieć kanalizacji deszczowej – kolor zielony

4. Przyłącza kanalizacyjne 

Wszystkie punkty charakterystyczne projektowanych sieci oznaczono symbolami literowo 

cyfrowymi:

1.  KD - punkty charakterystyczne kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych w 

układzie grawitacyjnym.

2. KS – punkty charakterystyczne kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych w układzie 

grawitacyjnym.

3. W – punkty charakterystyczne sieci wodociągowej.

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

spadkami, odległościami  pokazano na profilach podłużnych, rzędne posadowienia przewodów 

ciśnieniowych wodociągu obliczono i oznaczono w stosunku do rzędnej wierzchu przewodu.

Współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych projektowanych sieci zestawiono w 

formie tabelarycznej.

5.2. Projektowana sieć kanalizacyjna– rozwiązania techniczne.
Kanalizacja sanitarna:

Projektuje się sieć w układzie grawitacyjnym z pośrednim posadowieniem na podbudowie 

przewodów i studni kanalizacyjnych.  

Przewiduje się odprowadzenie ścieków z planowanej zabudowy do projektowanej sieci 

poprzez przyłącza z poszczególnych posesji nie będących tematem powyższego opracowania.  |

Przewody części sieci ułożone są w stosunkowo niestabilnym podłożu w związku z powyższym 

przewidziano zastosowanie przewodów z rur do kanalizacji zewnętrznej produkowanych z PVC-

U w procesie wytłaczania, z litą jednorodną konstrukcją w całym przekroju rury o gładkich 

ściankach zewnętrznych i wewnętrznych, z uformowanym podczas procesu produkcji na końcu 

rury kielichem z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej.  Zastosować rury o sztywności 

obwodowej SN12. Kanał należy ułożyć zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem sieci.  Zmiany 

kierunku prowadzenia kanałów oraz włączenia przyłączy z nieruchomości wykonać w studniach 

kanalizacyjnych. Studnie posadowić w taki sposób, aby poziom górnej powierzchni włazu 

zrównany był z nawierzchnią utwardzoną. W terenach zielonych i gruntowych powinien 

wystawać około 5cm ponad teren. Studzienki na sieci wykonać jako prefabrykowane o średnicach 

Ø 1000, 1200 mm, z kręgów betonowych z podstawą prefabrykowaną z wykonaną kinetą i 

przejściami szczelnymi dla przewodów lub w przypadku odstępstwa za zgodą administratora sieci 

z polimerobetonu, PE lub GRP. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetonowe do budowy 

studzienek mają być wykonane z wodoszczelnego betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż 

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



elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych łączonych na uszczelnienia gumowe 

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

normy DIN 4034 część 1 o grubości ścianki minimum 15 cm. Studnie kanalizacyjne muszą 

spełniać wymogi normy PN-B-10729. Na studzienkach należy zamontować włazy ożebrowane :

• właz kanałowy klasy A0600 /PN-87/H-74051/01/, tam gdzie nie 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 

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

Włazy kanałowe bez możliwości trwałego mocowania pokrywy do korpusu, głębokość osadzenia 

pokrywy włazu  w korpusie min. 50 mm. Wymagany jest certyfikat zgodności z normą jw. W 

ulicach i drogach o dużym natężeniu ruchu należy zastosować  korpus oraz pokrywa z 

wypełnieniem betonowym typu BERG. Wymagany jest certyfikat zgodności z normą jw. 

Pierścienie odciążające posadowić na podbudowie drogi.

Kanalizacja deszczowa.

   Projektuje się sieć w układzie grawitacyjnym przewidziano zastosowanie przewodów z rur 

GRP zgodnie z polską normą o minimalnej nominalnej sztywności obwodowej - SN10000 

N/m2 dla nawojowych technologii produkcji lub większej – SN 20 000 dla odśrodkowych 

technologii produkcji. Długoterminowa sztywność obwodowa ( po 50 latach )potwierdzona 

aprobatą techniczną lub badaniami z niezależnych, akredytowanych laboratoriów minimum SN 

6000 N/ m2 . Ciśnienie nominalne PN1, łączniki systemowe producenta z uszczelkami EPDM. 

Rury powinny być wykonane wyłącznie z żywicy z poliestrowej , włókna szklanego o 

podwyższonej odporności na korozję  E-CR,  piasku kwarcowego, bez  żadnych dodatkowych 

wypełniaczy np.  węglanu wapnia  Kanał należy ułożyć zgodnie z planem sytuacyjnym i 

profilem sieci.  Zmiany kierunku prowadzenia kanałów oraz włączenia przyłączy z 

nieruchomości wykonać w studniach kanalizacyjnych. Studnie posadowić w taki sposób, aby 

poziom górnej powierzchni włazu zrównany był z nawierzchnią utwardzoną. Przewody 

układać z minimalnym przykryciem 1,0 m. Projektuje się przewody w zakresie średnic od 300 

do 800 mm. Przykanaliki od kolektorów głównych do wpustów wykonać z przewodów PCV 

SN12 o średnicy 200mm. 

Na sieci projektuje się studnie rewizyjne, przyłączeniowe, przelotowe z prefabrykowanych 

elementów betonowych okrągłych w przypadku studni. Przewidziano wpusty żeliwne 



najazdowe osadzone na studzienkach D=500mm z osadnikami bez zasyfonowania.

Płyty na studzienne montować na podbudowie nawierzchni drogowej z zastosowaniem 

pierścieni betonowych odciążających, takie rozwiązanie odciąży studnie od obciążeń dynamiczych 

ruchu pojazdów drogowych. 

Dobór separatorów:

Dobrano układ separacji dla zlewni odprowadzającej wody bezpośrednio do kanału Stary 

Zdrój składający się z osadnika zawiesin mineralnych OKB-E76-11000-C o wymiarach 

szerokość 2,36 [m], długość 2,64[m] i wysokości H=2,5 [m] oraz separatora MAK-40-E76-

400-B o wymiarach – średnica Dz=2,3[m], wysokość 3,05[m]. Należy zastosować separator 

substancji ropopochodnych klasy I do zabudowy podziemnej, wykonany z żelbetu na bazie 

betonu C35/45, wyposażony w zawór automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, 

który zapobiegnie zanieczyszczeniu odbiornika, obejście burzowe typu by-pass oraz właz 

żeliwny klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000. Separator w wykonaniu niestandardowym o 

przyłączach DN800. Osadnik podłużny, prostopadłościenny, posadowienie do 3,2 m ppt., z 

płytą przykrywającą kl. C i możliwości przykrycia naziomem do 1,4 m ppt., zabezpieczony na 

zewnątrz Abizolem; elementy produkowane z betonu C35/45 mają spełniać wymagania 

normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN 206-1. Separator ma posiadać aktualną 

Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie. 

Dla drugiego układu zlewni tj. przed włączeniem do kolektora sieci kanalizacji 

deszczowej w ul. Nowomyśliwskiej dobrano separator substancji ropopochodnych klasy I do 

zabudowy podziemnej, wykonane  z żelbetu na bazie betonu C35/45, zintegrowany z 

osadnikiem zawiesin mineralnych o wymiarach średnica D=1,8[m], wysokość 2,35 [m] + 

nadstawki wys około 0,35[m], wyposażony w zawór automatycznego zamknięcia odpływu 

nominalnego, który zapobiega zanieczyszczeniu odbiornika, obejście burzowe typu by-pass 

oraz nadbudowę systemową ML1000/B z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym klasy D400 

wg normy PN-EN 124:2000 o wysokości H=1,00 m; elementy produkowane z betonu C35/45 

mają spełniać wymagania normy PN-B 3264:2002. Separator  parametrach:

Qnom = 20 l/s

Qmax = 200 l/s

Dz = 1,80[m]

Specjalna konstrukcja separatora  umożliwia przyjęcie obciążenia hydraulicznego (Qmax) 

równego 10-cio krotności przepływu nominalnego (Qnom).

Dobrano separatory firmy Navotech z Zabrza. 

         Wykonanie wykopów

Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  („Roboty  ziemne  – 



wymagania i badania przy odbiorze”) zawierającą wymagania odnośnie wykopów.

Powierzchnie  wykopu  zostaną  oczyszczone  z  kamieni,  nie  mogą  też  tworzyć  wypukłości. 

Miejsca po usuniętych ciałach stałych zostaną uzupełnione starannie zagęszczonym piaskiem.

Szerokość wykopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego, przy 

czym nie może ona być mniejsza niż 0,80m. Wykopy o głębokości większej niż 1,5 m wykonać 

jako  wąsko  przestrzenne  oszalowane  obustronnie  wypraskami  pełnymi  z  krawędzią  wystającą 

powyżej poziomu terenu o ok 15 cm w sposób zabezpieczający przed zalaniem wykopu wodami 

opadowymi. 

Pracę  wykonać  należy  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi 

wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

równym spadkowi  kanału  na  danym odcinku,  przy  czym  dno wykopu  wykonawca  wykona  na 

poziomie równym rzędnej projektowanej posadowienia kanałów. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,30 

-0,5[m] gruntu powinno być  wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy,podsypki  i 

ułożeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy wykonawca wykona ręcznie.  Z uwagi  na 

duże zróżnicowanie głębokości wykopy liniowe i pod studzienki przewiduje się jako szeroko- i 

wąskoprzestrzenne. Wykopy należy zabezpieczyć szalunkami.

Wykopy  ręczne  w  miejscach  skrzyżowań  z  innymi  sieciami  prowadzić  pod  nadzorem 

właściwych  jednostek.  Wszystkie  wykopy  należy  oznakować,  odgrodzić  i  w  nocy  oświetlić. 

Zapewnić  dostęp  do  zabudowań  poprzez  wykonanie  pomostów  przejazdowych  i  kładek  dla 

pieszych.  Wszystkie roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami,  warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, wg normy BN-83/8836-02 

„Roboty ziemne” oraz PN-68/06050 „Roboty ziemne budowlane”. Wykonawca niniejszego zakresu 

zobowiązany jest do odprowadzenia, wypompowanych wód z wykopów. Odwodnienie wykopów 

poprzez odpompowywanie do najbliższego cieku wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń 

wymaganych prawem.

Montaż i zasypka przewodów

Rury należy układać na wyprofilowanym i wyrównanym podłożu zapewniając przewodom 

jednolite podparcie oraz w taki sposób, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Przewidziano wykonanie wzmocnienia podłoża pod studnie betonowe z geokraty wysokości 20 cm 

z wypełnieniem klińcem kamiennym, oraz wzmocnienia podbudowy zagęszczoną warstwą piasku 

gr  25 cm zabezpieczonego przed wypłukaniem geowłókniną.  Geotkanine  ułożyć  20-40 cm nad 

rurociągiem na zagęszczonym piasku następnie zagęścić warstw piasku ok 20 cm, założyć zakłady 

geotkaniny  na  zagęszczony  piasek.  Przewiduje  się  zastosowanie  wzmocnienia  gruntów 

geotekstyliami o charakterze geotkanin , wbudowanych pod i nad nitką sieci kanalizacji.   Podłoże 

pod  rurą  należy  ułożyć  na  mocnym  i  stabilnym  dnie  wykopu  tak  by  zapewnić  odpowiednie 



podparcie. 

Gotowe  podłoże  musi  zapewniać  mocne  i  jednolite  podparcie  rury  i  połączeń.  Podłoże 

powinno mieć grubość min 200mm. Do wykonania podłoża i zasypki w strefie rury należy użyć 

gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu,  charakteryzujący się dobrą zagęszczalnością  (kliniec, 

żwir,  kruszywo łamane).  Wskaźnik zagęszczenia wg Proctora powinien wynosić ID Pr=95% co 

odpowiada stopniowi zagęszczenia ID=0,6 (grunt średnio zagęszczony). Przewidziano wykonanie 

podbudowy - „nasyp zbrojony” składający się z 40 - 30 cm warstwy tłucznia Ø 31.5 –  63 mm 

wzmocniony  (głównie  podłużnie)  geosiatką  z  poliestru  oraz  geotkaniną.  Na  dnie  wykonanego 

wykopu  ułożyć geosiatkę 110/30-20, charakteryzującą się wytrzymałością 110 kN/m w kierunku 

podłużnym.  Przy  łączeniu  pasm  geosiatki  –  w  kierunku  podłużnym  należy  wykonać  zakłady 

geosiatek L=2m. Rodzaj Geosiatki 110/30-20 - poliester o wytrzymałości na rozciąganie: -wzdłuż 

pasma – 110 kN/m, w poprzek – 30 kN/m, wielkość oczek – 20x20 mm, siła rozciągająca przy 

wydłużeniu: 3% wzdłuż pasma ≥ 36 kN/m, 5% wzdłuż pasma ≥ 45 kN/m. Na „materacu” z tłucznia 

i  geostatyki  rozłożyć  geotkaninę  z  poliestru  120/120,  Geotkanina  ta  spełnia  dwie  funkcje:   – 

stanowi zbrojenie dna wykopu,                – pełni funkcję separacyjną  uniemożliwiającą późniejsze 

szkodliwe przenikanie piasku  do porowatego tłucznia  i  zewnętrznych gruntów nienośnych 

Podłożem musi być grunt nawieziony (piaski średnie i grube) i kliniec kamienny jak opisano 

powyżej.  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 bez 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.  Materiał  do 

podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

 materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału.

Przed położeniem, wykonawca musi upewnić się, że nic nie zostało w środku rur. 

Łączenie przewodów jest wykonywane według instrukcji producenta. Elementy uszkodzone 

nie mogą być montowane, muszą być one zdemontowane i zastąpione innymi dobrymi elementami. 

Po ułożeniu rur na dnie wykopu wykonać należy obsypkę gruntem piaszczystym. Materiał, służący 

do wykonania  wypełnienia  musi  spełniać  te  same warunki,  co materiał  do wykonania  podłoża. 

Jeżeli  w dnie wykopu występują kamienie  o wielkości powyżej  60mm lub podłoże jest  skalne, 

wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 [m]. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po 



inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 

rurą. Obsypka rurociągu musi być wykonana tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie uległ 

przemieszczeniu.  Pierwsza  warstwa,  aż  do  osi  rury  powinna  być  zagęszczona,  aby  uniknąć 

uniesienia się rury.

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania wykopu. Zasypka wykopu musi być 

wykonana z takich materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).

Uwagi:

Próbę szczelności wykonać pod nadzorem kierownika budowy (robót) i przedstawiciela 

inwestora. Szczelność sieci jest niezbędna dla zapewnienia nie przenikania wód gruntowych do 

układu oraz zabezpieczeniu środowiska zewnętrznego przed przenikaniem ścieków. Bezpośrednio 

nad rurociągiem (30 cm) ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru zielonego. Sieć do odbioru należy 

oczyścić przepłukać i poddać inspekcji kamerą wideo z zapisem obrazu na nośniku elektronicznym. 

  Każdą wykonaną robotę musi odebrać kierownik budowy.

Całość robót wykonać i prowadzić zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania  i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Instalacje sanitarne i  przemysłowe – tom II.

   5.3. Projektowana sieć wodociągowa– rozwiązania techniczne.  

Projektowana sieć i przyłącza doprowadzały będą wodę do  budynków po podłączeniu 

przyłączy  do wewnętrznej części instalacji wodociągowej w budynkach projektowanych w 

odrębnych opracowaniach. Projektuje się włączenie do sieci w ul. Komunalnej i Nowomyśliwskiej 

oraz docelowo po wykonaniu przyłącza do budowanej przychodni zdrowia zasilenie projektowanej 

siec z przyłącza z kierunku ulicy Niepodległości. Projektuje się sieć „osiedlową” w układzie 

obwodowym z rur o średnicach odpowiadającym DN100 i DN150 uzbrojonych w hydranty 

przeciwpożarowe. Po wykonaniu sieci i należy je przepłukać roztworem podhlorynu sodu następnie 

przepłukać wodą sieciową i pobrać próby wody przez osobę posiadającą przeszkolenie w tym 

zakresie próby wody poddać badaniom laboratoryjnym na zawartość bakterii chorobotwórczych. 

Włączenia należy dokonać poprzez wmontowanie trójników z żeliwa sferoidalnego o połączeniach 

kołnierzowych oraz przy użyciu połączeń kołnierzowo - zaciskowych i nasuwek na istniejąca rurę 

np. typu UniFlange firmy Gebo. Na sieci za kołnierzami trójników należy zamontować zasuwy 

odcinające  z wyprowadzonym trzpieniem w skrzynce żeliwnej ulicznej typu ciężkiego T40. Rury  i 

armaturę należy łączyć poprzez zgrzewania doczołowe i elektrooporowo, przyjęto rury PE 

produkcji Wavin Metalplast: SDR 17 PE100 DE 160, 110 i 90mm  ciśnieniowe klasy ciśnienia 

PN10 = 10 bar łączonych za pomocą  zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przewód 

należy układać ze spadkiem minimalnym 0.2 %  ze wzniesieniem w kierunku hydrantów. Nad 



przewodami sieci należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim lub biało – niebieskim z 

wkładką metalową. Należy kierować się zasadą aby spadek przewodów w profilu podłużnym 

kierować od trójnika hydrantu. Na sieci projektuje się hydranty podziemne do odpowietrzenia i 

płukania sieci, dobrano hydranty żeliwne DN 80 z odwodnieniem automatycznym w związku z 

czym wokół hydrantu przy odwodnieniu należy wykonać obsypkę żwirową. 

Na sieciach zamontować zasuwy odcinające z obudową teleskopową i trzpieniem 

zakończonym w skrzynce żeliwnej zlokalizowanej w chodniku lub poboczu drogi. Zasuwy 

montować przy użyciu tuleji z luźnym kołnierzem. 

Jakość materiałów – armatury musi spełniać wymagania zawarte w warunkach 

technicznych na remont sieci wydanych przez Z.W. I K. Sp. z o.o. w Międzyzdrojach 

wchodzących w skład powyższego opracowania. 

Rozpoczęcie robót należy zgłosić  u administratora sieci wodociągowej. Wykopy wykonać 

w większości mechanicznie z zabezpieczeniem ścian wykopu szalunkiem ażurowym. Zasypywanie 

wykopów  w przewadze mechaniczne po  odpowiednim  mechanicznym  zagęszczeniu posypki i 

zasypki. Szerokość dna wykopu 80 cm , a w miejscach połączeń 100 cm. Zmontowany na 

powierzchni terenu rurociąg opuścić do gotowego wykopu i wykonać połączenie z istniejącym 

rurociągiem. Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z 

piasku do wysokości 20 cm nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami gr.15-20 cm 

wykorzystując dobrze rozdrobniony grunt rodzimym. Na  wysokości 20 cm nad rurą ułożyć taśmę 

informacyjno-ostrzegawczą z PCV „SPARKS” koloru biało- niebieskiego (z wkładką metalową ) 

Próbę ciśnieniową na szczelność wykonać zgodnie z normą BN-81/B-10725 oraz zgodnie z 

instrukcją  montażową  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE  produkowanych  przez  Wavin 

Metalplast Buk.

Należy spełnić następujące warunki :

4. podczas próby  złącza i armatura muszą być odkryte;

4. odcinki proste między złączami powinny być przysypane i zagęszczone   (próba może 

odbyć się najwcześniej w 48 godz. od zasypania);

1.9 maksymalna temperatura wodociągu 20°C;

• napełnianie wodociągu musi odbywać się powoli;

72 ciśnienie próby = 1 Mpa;

• po zakończeniu próby ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany;

• po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu wodociągu należy pozostawić  go na  kilka 

godzin dla ustabilizowania; próbę ciśnieniową przeprowadzić w obecności kierownika robót. Z 

przeprowadzonej  próby szczelności  sporządzić  protokół.  Przed zasypaniem przyłącze  należy 

zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę i zgłosić do odbioru. Każdą wykonaną robotę 



musi odebrać kierownik budowy. Przed oddaniem do eksploatacji nowo wybudowane odcinki 

sieci przyłączy  przepłukać i zdezynfekować. Po wykonaniu dezynfekcji i przepłukaniu wodę 

należy poddać badaniom laboratoryjnym. 

W przypadku dłuższego nie używania przyłączy należy je zachlorować i odciąć dopływ poprzez 

zamknięcie zasuwy na włączeniu do sieci.

Wykonanie wykopów

Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02  („Roboty  ziemne  – 

wymagania i badania przy odbiorze”) zawierającą wymagania odnośnie wykopów.

Powierzchnie  wykopu  zostaną  oczyszczone  z  kamieni,  nie  mogą  też  tworzyć  wypukłości. 

Miejsca  po  usuniętych  ciałach  stałych  zostaną  uzupełnione  starannie  zagęszczonym  piaskiem. 

Szerokość wykopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego, przy czym 

nie może ona być  mniejsza niż 0,80m. W ramach swych prac Wykonawca niniejszego zakresu 

zobowiązany jest do odprowadzenia, wypompowanych wód z wykopów. Odwodnienie wykopów 

poprzez odpompowywanie do najbliższego cieku. Pracę wykonać należy zgodnie z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan.

Montaż i zasypka przewodów

Rury należy układać na wyprofilowanym i wyrównanym podłożu zapewniając przewodom 

jednolite podparcie oraz w taki sposób, aby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Podłożem  może  być  podsypka  żwirowo  –  piaskowa  grubości  0,20  m.  Materiał  do  podsypki 

powinien spełniać następujące wymagania:nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 

20 mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 

Przewidziano wykonanie ławy odciążającej z warstwy zagęszczonego keramzytu ułożonego 

na geotkaninie. Po zagęszczeniu keramzytu należy go zabezpieczyć geotkaniną oddzielając warstwę 

podsypki  piaskowej  od  ławy  keramzytowej.  Takie  rozwiązanie  należy  stosować  powyżej 

swobodnego lustra wody gruntowej tj około 0,1 [m.n.p.m.].  Na „materacu” z keramzytu rozłożyć 

geotkaninę  z  poliestru  120/120,  Geotkanina  ta  spełnia  dwie  funkcje:   –  stanowi  zbrojenie  dna 

wykopu i pełni funkcję separacyjną  uniemożliwiającą późniejsze szkodliwe przenikanie piasku  do 

porowatego tłucznia  i  zewnętrznych gruntów nienośnych 

Obsypka rurociągu musi być wykonana tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie uległ 

przemieszczeniu.  Pierwsza  warstwa,  aż  do  osi  rury  powinna  być  zagęszczona,  aby  uniknąć 

uniesienia  się rury.  Po wykonaniu  obsypki  można przystąpić  do wypełniania  wykopu.  Zasypka 

wykopu musi być wykonana z takich materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych).  Górna część wykopu 

może  być  zasypana  gruntem  rodzimym  (warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczaniem)  pod 



warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 [mm]. Nie można używać dużych 

kamieni  i  głazów  narzutowych,  gałęzi  lub  korzeni.  Po  zakończeniu  robót  powierzchnię  terenu 

doprowadzić należy do stanu pierwotnego.  Próbę szczelności wykonać pod nadzorem kierownika 

budowy (robót)  i  przedstawiciela   administratora  sieci.  Szczelność przyłączy jest  niezbędna dla 

zapewnienia  nie  przenikania  wód  gruntowych  do  układu oraz  zabezpieczeniu  środowiska 

zewnętrznego przed przenikaniem wody.

Każdą wykonaną robotę musi odebrać kierownik budowy. Całość robót 
wykonać i prowadzić zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych – Instalacje sanitarne i  przemysłowe – tom II.

• Uwagi -  W trakcie realizacji wykonawstwa należy przeprowadzać próby ciśnienia 

odcinkami, przed całkowitym zasypaniem zmontowanego odcinka, należy jednak pamiętać aby 

zabezpieczyć przewody przed przemieszczeniem poprzez punktowe obsypanie, w trakcie 

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

przepłukać, z prób należy sporządzać protokoły. Odcinki należy inwentaryzować poprzez 

wykonywanie szkiców geodezyjnych. Po zmontowaniu konkretnego odcinka kanalizacji 

wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735- kanalizacja-przewody kanalizacyjne-

wymagania i badania przy odbiorze. 
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INFORMACJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.
Zakres robót;
• roboty zewnętrzne -zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

1/ Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodów 
-Tablica informacyjna
-Bariery i ogrodzenia zabezpieczające trasę wykopów
-Oznakowanie tablicami typu; głębokie wykopy , teren budowy zakaz wstępu

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  przeciwpożarowej,  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.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub 
materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia .

Strefa  niebezpieczna  nie  może wynosić  mniej  niż  1/10 wysokości  ,  z  której  mogą spadać 
materiały lub narzędzia  ,  jednak nie mniej  niż  6 m .  W tej  odległości  powinny być  ustawione 
bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz tablice ostrzegawcze. Na 
wyznaczonych  przejściach dla  pieszych  należy 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 należy umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice 
ostrzegawcze.

2/ Roboty ziemne.
-głębokość posadowienia przewodów wynosi ok. 2,0m
-roboty prowadzone będą mechanicznie i ręcznie z zabezpieczeniem wykopów
szalunkami pełnymi.
-roboty ziemne w miejscach krzyżowania z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie z 
zachowaniem ostrożności, zgodnie z przepisami i opinią ZUDP.

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

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

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

W przypadku znalezienia  niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania, 
roboty  należy  przerwać,  ogrodzić  miejsce  zagrożone i  zawiadomić  najbliższą  Komendę Powiatową 



Policji oraz służby saperskie.
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  na  terenach  ogólnie  dostępnych  należy  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 zależności od rodzaju 
gruntu , warunków terenowych i posiadanych środków technicznych można wykonywać pochyłe ściany 
wykopów  lub je obudowywać . Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1 m. Ścianki szczelne 
z bali drewnianych  łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy wykopów o głębokości 
nie przekraczającej 3 m . 

3/ Roboty montażowe.

-Przy wykonywaniu robót montażowych należy stosować wyroby i materiały
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
-O terminie robót powiadomić odpowiednie organy nadzoru.
-Obiekty podziemne wymagają geodezyjnemu wytyczeniu.
-Przy robotach montażowych nie występuje niebezpieczeństwo.

Obsługę  urządzeń  zmechanizowanych  można  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 należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie 
sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed porażeniem prądem . Sprzęt 
zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie należących do obsługi . Na 
urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy umieścić napis 
określający dopuszczalna ładowność.

3/ Prace spawalnicze- wymogi bezpieczeństwa :
urządzenia i osprzęt powinny być stosowane z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o właści-

wościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta . Węże spa-
walnicze powinny mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą znamionową przyłączy.

końce węży nasunięte na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie 
powodujących uszkodzenia węży

transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zagadnieniu

butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35oC oraz 
przed bezpośrednim oddziaływaniem płomieni, iskier  i gorących cząsteczek stałych

zawory w butli z pokrętłami powinny być otwarte bez użycia narzędzi
podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie węży i przewo-

dów spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezpośrednio przy innych czę-
ściach ciała

min. długość węży spawalniczych wynosi co najmniej 5m , max. nie większa niż 20m.
butle mogą być usytuowane min. 1m od płomienia palnika
w przypadku zasilania palników tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli powinny być 

stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika
nie dotykać zatłuszczonymi rękami , rękawicami lub czyściwem zaworów i reduktorów przy 

butlach tlenowych
 po zakończeniu prac z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego należy zakręcić zawór na bu-

tlach , obniżyć do 0 nadciśnienia otwierając zawory w palniku , zdemontować instalację i reduktory 
od butli

zabezpieczyć sprzęt przed osobami postronnymi
stosownie ubrania niepalnego przez montera – spawacza

Uwagi końcowe;



-Nie zachodzi konieczność opracowania części rysunkowej
-Pozostałe paragrafy rozporządzenia nie mają odpowiednika w wykonywanych
na budowie robotach budowlanych
Instrukcja nie wyklucza możliwości powstania innych zagrożeń mogących powstać przy 
realizacji inwestycji, czego nie można było przewidzieć przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania
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