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OPIS  TECHNICZNY

1. Cel i zakres projektu

Opracowanie  niniejsze  ma  na  celu  pokazanie  szczegółowych  rozwiązań  technicznych
umożliwiających  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych,  a  także  doprowadzenie  wody  z  terenu
istniejącej i planowanej zabudowy w miejscowości Wycinki i Jaszczerz w gminie Osiek. 
Przedstawione  rozwiązania  zawarte  w  opracowaniu  obejmują  przyłącza  wodociągowe  z  terenu
istniejącej planowanej zabudowy mieszkalnej w Wycinkach i Jaszczerzu

Zakres opracowania obejmuje wskazanie rozwiązań technicznych oraz technologię wykonawstwa
robót.

2. Podstawy do opracowania projektu.

2.1. Umowa z inwestorem - Gminą Osiek.
2.2.  Decyzja  ustalająca  warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  dla  inwestycji  celu
publicznego. 
2.3. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zamierzenia inwestycyjnego.
2.4. Podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000.
2.5. Terenowa wizja lokalna.
2.6. Uzgodnienie z użytkownikami uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
2.7. Uzgodnienia z właścicielami gruntów.

3. Zakres rzeczowy inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- przyłącza wodociągowe PE100RC32 PN10; ilość 175 szt.; długość łączna     L = 1.865,42 m

wraz ze studniami wodomierzowymi z kręgów bet.  1200mm ilość: 149 kpl.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejącą zabudowę w miejscowości Wycinki  i
Jaszczerz w gminie Osiek.
W obszarze opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja teletechniczna,
- przewody optotelekomunikacyjne-światłowodowe,
- kable energetyczne niskiego i średniego napięcia,
- wodociąg,
- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowana sieć wodociągowa
Istniejące drogi: gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.
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5. Układ przyjętych rozwiązań technicznych.

5.1. Informacje ogólne.
Opracowanie  zawiera  szczegółowe  rozwiązanie  techniczne  zasilania  w  wodę  istniejącą  i
planowaną zabudową mieszkalną. 
Układ  rozwiązań  technicznych  oparto  na  projekcie  budowlano-wykonawczym  rozwiązania
gospodarki  ściekowej  oraz  gminnym  programie  ochrony  środowiska,  w  którym  założono
uzbrojenie w sieć wodociągową i zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Wycinki i Jaszczerz z
istniejącej sieci wodociągowej w Osieku.

5.2. Przyłącza wodociągowe.

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe z rur PE100RC średnicy zewnętrznej Dz= 32 x 2,4 mm 

SDR11 klasy PN 10. Projektowane rurociągi ułożyć w wykopie na podsypce z piasku gr. 0,15 m 

w trasie i profilu zgodnie z rysunkami. Podłączenia  do  projektowanego wodociągu PE90mm  

wykonać  przy  pomocy uchwytu nawiertnicznego 80/25mm. 

Do uchwytu zamontować zasuwkę mufową gwintowaną z gumowanym klinem DN25mm, na  

przedłużonym  trzpieniu /obudowie/ zasuwki umieścić skrzynkę żeliwną  i ustabilizować kostką 

betonową lub  brukowcem w promieniu  min.  0,5m.  Zasuwkę nawiertki  przyłącza  oznakować  

trwale za pomocą tabliczki orientacyjnej na słupku stalowym   40 mm zgodnie z normą PN-

86/B-09700.

Połączenie rury PE z nawiertką wykonać za pomocą złącza zaciskowego PE-stal przejściowego z 

gwintem zewnętrznym  25x1". Połączenie rury PE  32x3,0mm z rurą stalową ocynkowaną  

25mm wykonać złączem zaciskowym PE-stal przejściowym z gwintem zewnętrznym  25x 1".

Przy przejściu przez ścianę fundamentową budynku przyłącze umieścić w  rurze ochronnej PVC 

 63, wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przyłączem uszczelnić pianką poliuretanową.  

Podejście  wodomierzowe  zlokalizować  w  pomieszczeniach  gospodarczych  budynków  lub  

typowych studniach wodomierzowych z kręgów betonowych 1200mm.

Projektowane podejścia wodomierzowe wyposażyć w wodomierz skrzydełkowy Dn = 20 mm, 

Q = 2,0 m3/h. 

Przed i za wodomierzem zamontować zawory kulowe   25 mm oraz antyskażeniowy zawór  

zwrotnych przepływów typu EA średnicy DN25mm.

Przyłącze po zmontowaniu poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa w czasie 1 godz, po 

pozytywnym wyniku próby przepłukać oraz poddać dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu

sodowego lub wapna chlorowanego.

Wykopy w strefie istniejącego uzbrojenia pogłębiać ręcznie jako wąskoprzestrzenne i umocnić  

ażurowo  wypraskami  stalowymi  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dla  pracowników  w  

wykopie. Pozostałe wykopy wykonywać mechanicznie jako szerokoprzestrzenne.
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6. Roboty ziemne i montażowe.

6.1. Roboty ziemne.
Projektowane kanały ściekowe układane będą w wykopach liniowych o ściankach pionowych z
pełnym  szalunkiem  ścian  wypraskami  lub  tarcicą  drewnianą  lub  systemowym  szalunkiem
rozporowym przestawnym.
Ściany wykopów o głębokości przekraczającej 2,0 m umacniać stalowymi grodzicami G-4 lub
szalunkiem rozporowym płytowym przestawnym.
W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji należy
wykonać  ręcznie  poprzeczne  wykopy  sondażowe  głęb.  do  2,0  m,  co  około  20  m  wzdłuż
projektowanej  trasy  przyłaczy  wodociągowych.  W  miejscu  skrzyżowań  tras  kanałów  z
istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-
83/8836/02 wraz z późniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa
przestrzegać  warunków  BHP  w  zakresie  zabezpieczenia  oznakowania  wykopów,  montażu,
transportu i składowania materiałów zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47,
w sprawie  BHP przy robotach budowlano-montażowych  i  remontowych  oraz  z  zachowaniem
warunków określonych w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków
drogowych i zapór.

6.2. Składowanie urobku i materiałów.
Urobek  z  wyporu  gruntu  pod  rury,  studzienki  i  podsypki  należy  odwieźć  na  stały  odkład  w
miejsce  wskazane  wykonawcy  przez  inwestora  lub  zasypać  wykop  w  miejsce  gruntów
nasypowych.  Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  (rury,  kręgi)  należy  składować  wzdłuż
trasy budowanych przyłączy wodociągowych.

6.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjno - montażowych należy zwrócić uwagę na
istniejące podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym
na planach sytuacyjno-wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń. Uzbrojenie
odpowiednio  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Konstrukcję  wsporczą  podwieszać  do
krawędziaków drewnianych  ułożonych  na powierzchni  terenu prostopadle  do osi  wykopu bez
obciążenia  konstrukcji  obudowy.  Roboty  ziemne  w  pobliżu  skrzyżowań  z  uzbrojeniem
wykonywać ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania uzbrojenia.

6.4. Montaż rurociągów.

Przewody  z  rur  PE100RC  można  układać  przy  temperaturze  0
0

C  do  +  30
0

C,  warunki

optymalne   od  +  5
0

C  do  +  15
0

C.  Warunkiem  prawidłowego  montażu  rur  PE100RC  jest
właściwe  wykonanie  podsypki  z  gruntu  rodzimego,  która  powinna  wynosić  zgodnie  z  nin.
projektem 10cm.  Elementem poprzedzającym montaż  rur jest  zagęszczenie  podsypki  najlepiej
przy użyciu wibratora płaszczyznowego.
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym
kamieni.  Wypełnienie  przestrzeni  w obrębie  przewodu rurowego  polega  na  usypaniu  na  dnie
wykopu przed ułożeniem rur warstwy podsypki z gruntu rodzimego oraz warstwy piasku o gr. 20
cm ponad rurę po jej ułożeniu.
Przy układaniu należy zwrócić uwagę, aby rury  nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby
leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.

Przyłącza  wodociągowe dla wsi Wycinki i Jaszczerz gm. Osiek      grudzień 2008r.

4



6.5. Zasypka wykopów.
Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości
0,30 m powyżej wierzchu rury należy prowadzić szczególnie starannie warstwami o grubości 0,20
- 0,25 m z dokładnym zagęszczeniem przy użyciu piasku z gruntu rodzimego w szczególnych
wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i obsypki należy odwieźć
na odkład w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostałej wysokości wykopów można użyć
do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on pozbawiony brył, kamieni, gruzu i
korzeni. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 cm wymagają ubicia i zagęszczenia.
Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Uwaga:  w  przypadku  napotkania  warstw  gruntów  nienośnych  należy,  w  porozumieniu  z
nadzorem budowlanych i inwestorem dokonać wymiany gruntu w miejscu przekopów. 

6.6. Roboty odwodnieniowe.
W  miejscach,  gdzie  ewentualnie  wystąpi  woda  gruntowa,  należy  wykopy  odwodnić
powierzchniowo lub igłofiltrami.
Wodę  gruntową,  gdy  jej  lustro  stabilizować  się  będzie  do  0,30  -  0,50  m  ponad  poziomem
posadowienia przewodów lub występują w spągu grunty gliniaste, przewiduje się odpompowywać
bezpośrednio z wykopu, ze studzienek zbiorczych  0,30 - 0,50 m umieszczonych w odstępach
ok. 30-40m , w najniższych miejscach układanej sieci. 
W przypadku odwodnień powierzchniowych dnie wykopu przewidzieć sączki ceramiczne  10
cm. Wodę odpompowywać za pośrednictwem pomp przenośnych spalinowych membranowych
np. 2x34PM. W przypadku, gdy miąższość warstwy nawodnionej będzie większa lub w spągu
występują grunty piaszczyste, należy zastosować odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów, w
odpowiednio dobranych zestawach zainstalowanych w jednym lub dwu rzędach.
Odległość między igłofiltrami   wyniesie 1,0 - 3,0 m. Zestaw ze względu na wydajność pomp
powinien  obejmować  40-50  igłofiltrów.  Do  odwodnienia  zastosować  agregaty  pompowo  -
próżniowe, spalinowe. Odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów przewidziano do urządzeń
melioracyjnych tymczasowymi przewodami 100-150 mm. 
Wodę odprowadzić poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.
Czas  pompowania  należy  rozliczać  zgodnie  z  potwierdzonym  przez  nadzór  inwestorskim
dziennikiem pompowania.
Roboty odwodnieniowe prowadzić w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.
W  trakcie  prowadzenie  odwodnienia  wgłębnego  roboty  budowlano-montażowe  prowadzić  na
dwie zmiany robocze w celu ograniczenia do minimum czas trwania odwodnienia i zmniejszyć
koszty wykonania robót.
Roboty budowlano-montażowe prowadzić w okresie suchym, w czasie niskich stanów wody w
gruncie. Wszystkie włączenia i wyłączenia zestawów igłofiltrów należy wykonać stopniowo w
sposób łagodny. Nie dopuszczać do długich przerw w odwodnieniu, aby uniknąć nadmiernych
ruchów zwierciadła wody gruntowej.

6.7. Roboty odtworzeniowe nawierzchni.
Wykonać zgodnie z warunkami zarządcy pasa drogowego Gminy Osiek.  Przejścia poprzeczne
wykonywane będą metodami bezwykopowym.

7. Uwagi dla wykonawcy.

Całość projektowanych robót należy wykonać zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
  BHP przy robotach budowlano-montażowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe,
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- BN-83/8836-02  - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z późniejszymi zmianami 
  wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w 
  sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 
  96/93 poz. 437)
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,   
  budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
- teren nieutwardzony wokół włazów do studzienek zabrukować lub obetonować na szer. 1,0m,
- z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, słupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w 
  miejscach kolizji wykonać metodą tunelową bez rozkopywania terenu,
- w przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi, 
  jeżeli odległość jest mniejsza  niż 0,60 m, należy stosować rury osłonowe na przewodzie 
  wodociągowym, zgodnie z normą PN-92/B-01706,
-  po  ułożeniu  przyłączy  wodociągowych  w  pasie  drogowym  zasypkę  wykopów  zagęścić  do
wskaźnika 1-0,97 zgodnie z BN-72/8932-01,
- przebudowę wodociągu lub przyłączy wodociągowych w przypadku kolizji wykonać pod   
nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy w Osieku lub wyznaczonego  konserwatora sieci wod-
kan,

- 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników 
  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
- wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z 
  normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,
- przy przejściach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociąg należy zasypywać  
  warstwami i zagęszczać mechanicznie,
- drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego,
- miejsca skrzyżowań z istniejącymi liniami kablowymi osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi
tworzywowymi, 
- należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami 
  uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach,
- przewody układać w odległości conajmniej 2,0 m od drzew,
- konieczność ewentualnej wycinki drzew uzgodnić z Urzędem Gminy w Osieku.
- grunt w miejscach przekopów w drogach gminnych zagęścić do minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia Wz0,9, oraz nawierzchnię gruntową trasie projektowanych przyłączy wodociągowych
odtworzyć i    przywrócić do stanu pierwotnego.

8. Uwagi dla inwestora.

Należy przestrzegać norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwację prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami. 

Dokumentacje związane z niniejszym projektem: 
1/ Projekt zasilania pompowni w energię elektryczną
2/ Badania geotechniczne podłoża gruntowego.
3/ Przedmiar robót
4/ Kosztorys inwestorski
5/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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9. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawą Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa
i  zdrowia  ludzi  oraz  Rozporządzeniem  z  dnia  23.06.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.
03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana będzie w
czasie  dłuższym  niż  30  dni  lub  gdy  przy  realizacji  zatrudnionych  będzie  więcej  niż  30
pracowników zachodzi potrzeba sporządzenia planu BiOZ.

Plan BiOZ powinien zawierać min. następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie:

a. nazwę i adres obiektu budowlanego,
b. nazwę inwestora,
c. imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację.
d. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji

poszczególnych obiektów,
e. Wykaz istniejących obiektów budowlanych,
f. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
g. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich
wystąpienia,

h. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników przed  przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

i. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Plan  BiOZ  powinien  być  sporządzony  przez  osoby  legitymujące  się  stosownymi
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

10.0. Oddziaływanie na środowisko.

Planowana  inwestycja  –  budowa  przyłączy  wodociągowych  nie  wpłynie  niekorzystnie  na
środowisko,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  nie  zalicza  się  do  inwestycji  mogących
pogorszyć stan środowiska.
Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek gruntowych, w których planowana
jest inwestycja.

Technologia przyjęta w rozwiązaniu projektowym umożliwia uzyskanie szczelności układu 
wodociągowego. Ewentualne rozszczelnienia układu mogą wystąpić na skutek awarii
spowodowanych ingerencją zewnętrzną  uszkodzeniem mechanicznym rurociągu wodociągowego

Roboty  budowlane  przy  budowie  przyłączy  wodociągowych  nie  wpłyną  niekorzystnie  na
środowisko z uwagi na zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie spowodują
degradacji środowiska ponieważ nie przewiduje się wprowadzania zmian stosunków gruntowo-
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wodnych. Odpady budowlane w postaci elementów betonowych studni, rur i nadmiaru gruntu
należy składować na komunalnym wysypisku.  Postępowanie z odpadami budowlanymi  należy
uzgadniać bezpośrednio Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Osieku. Teren budowy
po  zakończeniu  robót  należy  uporządkować  i  przywrócić  w  ramach  robót  odtworzeniowych
nawierzchnie dróg i wjazdów na posesje do stanu istniejącego.

Projektant ........................................................................................................................................

mgr inż. Mirosław Łopato
upr. projektowe bez ograniczeń specj. sieci, instalacje i urządzenia wod-kan cieplne
wentylacyjne i gazowe  nr 285/Gd/2002
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