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OPIS TECHNICZNY

do  projektu  budowlanego  budowy  wodociągu  rozdzielczego  dla  terenu  istniejącej  i  planowanej

zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Wycinki i Jaszczerz w gminie Osiek.

1.0. Podstawa opracowania.

   1.1. Zlecenie inwestora.

   1.2. Warunki techniczne Urzędu Gminy w Osieku.

   1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   1.4. Matryca lewostronna obszaru opracowania.

   1.5. Uzgodnienia branżowe.

   1.6. Wizja w terenie.

   1.7. Obowiązujące normy i przepisy związane tematycznie.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego  opracowania  jest  budowa wodociągu  rozdzielczego  od  węzła  W1  do  węzła

HP13. Zakres opracowania obejmuje budowę wodociągu 

PE100RC 90mm  kl. PN10 L = 12.758,6 m

PE100RC 40mm  kl. PN10 L = 128,7 m

wraz z uzbrojeniem:

 hydrantami nadziemnymi technologicznymi średnicy 80mm 56 kpl.

 studnią z kręgów bet. 1200 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym DN25mm - 5 kpl.

3.0. Opis stanu istniejącego.
Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejącą zabudowę w miejscowości Osiek, Wycinki i
Jaszczerz w gminie Osiek.
W obszarze opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

a) kanalizacja teletechniczna,
b) przewody optotelekomunikacyjne-światłowodowe,
c) kable energetyczne niskiego i średniego napięcia,
d) wodociąg,
e) lokalna kanalizacja sanitarna
f) projektowana kanalizacja sanitarna

Istniejące drogi: gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Projekt  nie  obejmuje  swym  zakresem  badań  geologicznych  z  uwagi  na  płytkie  posadowienie

projektowanego rurociągu.



3

4.0. Bilans zapotrzebowania w wodę.

Obszar opracowania obejmuje istniejącą i planowaną zabudowę mieszkalną i rekreacyjną położoną

w miejscowościach Wycinki i Jaszczerz w gminie Osiek. Dla danego obszaru zapotrzebowanie w

wodę przedstawia się następująco:

Podsumowując powyższe:

 średnie dobowe zapotrzebowanie w wodę wyniesie 82,59 m3/d

 maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wodę wyniesie 13,4 m3/h

5.0. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska.

Projektowany  wodociąg  jest  uzbrojeniem  liniowym  podziemnym,  stanowi  jeden  przewód

rozdzielczy dla zaopatrzenia w wodę sąsiadującej zabudowy mieszkalnej.

W odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158

poz. 1105) nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

6.0. Opis projektowanego wodociągu.

Przewód wodociągowy zaprojektowano z rur i kształtek tworzywowych z HDPE100 RC 

90mm klasy PN 10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Rurociąg ułożyć w wykopie na podsypce gr. 0,1 m i zasypać warstwą gr. 0,2 m z piasku 

bez kamieni i gruzu. Wzdłuż wodociągu na obsypce min. 0,4 nad wodociągiem ułożyć taśmę 

PCV ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką z taśmy aluminiowej. 

Łuki, trójniki i zasuwy umocnić w typowych blokach oporowych zgodnie z BN-81/9192-04 i 05.

Przewód układać w trasie i profilu zgodnie z rysunkami.

W celu prawidłowej eksploatacji w trasie wodociągu zaprojektowano hydranty technologiczne 

nadziemne 80mm na odnodze z zasuwą odcinającą 80mm kołnierzową z gumowanym 

klinem.

L.p. Nazwa miejscowości Ilość m-k Wsp Nd Wsp. Nh

SIEĆ WODOCIAGOWA WYCINKI-JASZCZERZ
1. Mieszkańcy stali 251 90 22,59 1,3 29,4 3 3,7 1,0
2. Letnicy 600 100 60,00 1,3 78,0 3 9,8 2,7

Razem: 851 82,59 107,4 13,4 3,7

OGÓŁEM: 82,59 107,4 13,4 3,7

Norma 
jedn. 
[l/d]

Qśrd 
[m3/d]

Qmaxd 
[m3/d]

Qmaxh 
[m3/h]

Qmaxh 
[dm3/s]
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Uwaga: ze względu na brak danych odnośnie wysokości ciśnienia i natężenia przepływu wody 

w punkcie włączenia   projektowanego wodociągu do istn. sieci wodociągowej projektowane 

hydranty nadziemne średnicy 80mm nie zapewniają ochrony przeciwpożarowej, spełniają 

wyłącznie funkcje technologiczno-eksploatacyjne.

Zasuwy oznakować trwale tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 na słupku 

wykonanym z rury stalowej ocynkowanej 40 mm.

Na trzpieniach zasuw zamontować obudowy, umieścić w skrzynkach żeliwnych i ustabilizować 

w nawierzchni gruntowej płytą betonową zbrojoną o wymiarach 1,0x1,0m i grubości min. 0,15m

Teren w miejscach przekopów przywrócić do stanu pierwotnego wg wymagań zarządcy drogi. 

Całość po zmontowaniu poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w czasie nie  krótszym

niż 30 min zgodnie z PN-B-10725 (Wodociągi przewody zewnętrzne wymagania i 

badania).

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  wodociąg  poddać  dezynfekcji  roztworem  wapna

chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a następnie przepłukać wodą. 

Wodociąg po zmontowaniu przed zasypaniem zgłosić służbom geodezyjnym celem wykonania 

powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Uwaga: 

Ä Prace  ziemne  w  obszarze  istniejącego  uzbrojenia  i  wodociągu  prowadzić  sposobem  ręcznym  z

zachowaniem szczególnej ostrożności.

Ä O zamierzonym terminie przystąpienia do robót należy powiadomić pisemnie niżej wymienionych gestorów

uzbrojenia podziemnego:

- „ENERGA” Rejon Eksploatacji w Starogardzie Gdańskim,

- TPSA w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

- Urząd Gminy w Osieku.

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tczewie

Oznaczenia kolizji na planie syt-wys: 

- kolorem niebieskim oznaczono istn. wodociąg,

- kolorem brązowym oznaczono istn. kanalizację,

- kolorem pomarańczowym oznaczono kable telekomunikacyjne,

- kolorem czerwonym oznaczono kable energetyczne.
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7.0. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych budowy wodociągu.

7.1. Wytyczenie trasy wodociągu.

Projektowaną  oś  przewodów należy  oznaczyć  w  terenie  za  pomocą  drewnianych  palików tzw.

kołków osiowych na każdym załamaniu trasy i osiach projektowanego uzbrojenia a na odcinkach

prostych co ok. 30-50m. Na każdym odcinku prostym należy utrwalić conajmniej 3 punkty.

Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi

podczas prowadzenia robót.

7.2. Wykopy i zasypanie wykopów.

Wykopy  należy  prowadzić  mechanicznie  możliwie  od  najniższych  punktów  projektowanego

wodociągu, tak, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody w dół po jego dnie.

Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą

opadową.

Maksymalne odchylenia w rzędnych dna wykopu nie powinny być większe niż 5 cm.

Wykopy  wykonywać  jako  wąsko  przestrzenne.  Ściany  wykopów  wąsko  przestrzennych  należy

umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.

W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie

większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.

Drabiny powinny mieć  szczeble  co  30-40cm i  być  przymocowane  do odeskowań,  tak,  aby nie

groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Zasypywanie  wykopów wykonywać po ułożeniu rur  na podsypce  z  piasku o grubości  warstwy

0,1m. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń

(np.  ziemia  roślinna,  odpadki  z  materiałów  budowlanych  itp.)  Zasypkę  bezpośrednio  nad

rurociągiem prowadzić ręcznie do wysokości warstwy min. 0,3m nad rurociągiem. Zagęszczenie

gruntu wykonać za pomocą ubijaków ręcznych warstwami o grubości jednorazowej warstwy nie

większej niż 0,2m.

Zasypywanie i ubicie gruntu powinno być wykonywane po obu stronach rurociągu.

Pozostałą  przestrzeń  można  zasypywać  mechanicznie  pod  warunkiem nasypywania  warstw  nie

większych  niż  0,4m  i  zagęszczaniu  mechanicznym  (wibracyjne  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki

spalinowe). Mechaniczne zasypywanie prowadzić przy wykopach nieumocnionych skarpowanych,

dla wykopów wąskoprzestrzennych umacnianych zasypkę prowadzić ręcznie.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy

niż JD0,95 stopni w skali Proctora.
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7.3. Umocnienie ścian wykopów.

Ściany wykopów wąskoprzestrzennych umacniać ażurowo balami drewnianymi lub wypraskami 

stalowymi. Rozstaw rozpór pionowych nie może przekraczać odległości 1,4 m.

Poziomy rozstaw podpór nie może przekraczać 1,6m.

W przypadku rozpierania ścian balami drewnianymi, grubość bali bocznych nie może być mniejsza 

niż 50 mm, bali podporowych – 63mm. Odeskowanie szczelne ścian wykopu wykonywać tylko w 

przypadku stwierdzonej niespoistości gruntu.

Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 15cm i 

zabezpieczać wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotów.

Odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej krawędzi

wykopu obudowanego.

7.4. Nasypy, podłoża pod nasypy.

W miejscu, na którym ma być wykonywany nasyp, teren powinien być oczyszczony z krzewów, 

kamieni, ziemi roślinnej, rumowisk itp.

Ziemia roślinna-humus powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

umocnienia skarp nasypu. Grunt używany do nasypów powinien mieć wilgotność naturalną taką jak

w miejscu ukopu, w przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i 

zagęszczać warstwami.

Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu.

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu w nasypie nie powinna być większa niż 0,4m przy 

zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:

0,95 – dla górnej warstwy nasypu zalegającej na głębokości do 1,2m,

0,90 – dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,2m.

7.5. Odbiory robót ziemnych.

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić:

- wykonanie wykopu i podłoża,

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,

- stan odeskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy  

montażu,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,

- wykonanie niezbędnych wyjść i zejść do wykopów.



7

7.6. Roboty technologiczno-montażowe.

Układanie rur prowadzić z zachowaniem trasy i spadków zgodnie z niniejszą dokumentacją.

Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia 

podziemnego należy zachować następujące odległości:

- od przewodów kanalizacyjnych - 1,5m,

- od kabli elektrycznych - 0,8m,
- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.
W przypadku skrzyżowania przewodu wodociągowego z kanalizacyjnym w odległości mniejszej 
niż 0,5m, należy na przewodzie wodociągowym zamontować rurę ochronną.
Przy kolizjach poprzecznych projektowanego wodociągu z kablami energetycznymi zastosować 
rury ochronne dwudzielne tworzywowe dla tych kabli.
Montaż rur PE wykonywać przy temperaturze powietrza od +4 do +30C. Łączenie rur za pomocą 
połączeń zgrzewania doczołowego, elektrooporowego lub warunkowo za pomocą złączy 

zaciskowych dla rur PE63mm i mniejszych średnic. 
Zewnętrzną sieć wodociągową zaprojektowano z rur tworzywowych z polietylenu 
wielowarstwowych  PE100 RC (wzmocnionych – resistance to crack) typoszeregu SDR17 o 
ciśnieniu nominalnym p=1,0MPa i kształtek polietylenowych spełniających normy DIN EN ISO 
9001, DIN EN ISO 14001, DVGW W4002, DIN EN 805, DIN 4124, DVGW GW 323 Berstlining 
3300 h, TUV, DVGW, FNCT, Notch Test DIN EN ISO 13479 > 5000 h, certyfikat PAS1075 (test 
wciskanej kuli dr Hessel obciążenia punktowe > 8760 h), aprobatę techniczną ITB, atest 
Państwowego Zakładu Higieny, oraz deklarację zgodności z PN-EN 1555, PN-EN 12201, PE-EN 
13244. 
Przewody układać w wykopie w gruncie rodzimym na podsypce grubości 10cm i obsypać warstwą 
gruntu rodzimego 30cm nad wierzch rury.
Aprobata techniczna  dla  rur  wielowarstwowych  PE100RC  powinna  potwierdzać  możliwość  
stosowania rur do budowy sieci wodociągowych ciśnieniowych o ciśnieniu nominalnym 1,0MPa 
w gruncie  rodzimym bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek.
Odgałęzienie i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych kształtek przejściowych, a
zmiany kierunku przewodu za pomocą kształtek prefabrykowanych (kolana, łuki) 
elektrooporowych lub wykorzystując elastyczność rur PE przez gięcie rur na zimno. 
Złącza przejściowe żeliwne, po oczyszczeniu, należy zabezpieczać antykorozyjnie dostępnymi 
środkami powłokowymi nakładanymi ręcznie zgodnie z normą PN-70/H-97050..52
Uzbrojeniem sieci stanowić będą zasuwy węzłowe usytuowane w węzłach rozgałęzieniowych oraz 

węzły  hydrantowe  średnicy  80mm naziemny z  zasuwą  odcinającą  kołnierzową  krótką  z  
miękkouszczelniającym  klinem,  wrzecionem  ze  stali  nierdzewnej  i  korpusem  z  żeliwa  
sferoidalnego EN-GJS-400-15 min. GGG40.
Klin zasuwy wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),  
całkowicie  pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest  
PZH). 
Trzpień  (wrzeciono)  zasuwy  wykonany  ze  stali  nierdzewnej,  z  gwintem  walcowanym.  
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). 
Wnętrze  korpusu  zasuwy  ma  mieć  prosty  przepływ,  bez  przewężeń  i  gniazda  w  miejscu  
zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. 
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W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby 
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.  
Na zasuwach powinno być  trwałe oznaczenie,  tj.:  producent,  średnica,  ciśnienie,  klasa żeliwa.  
Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z  
wodą pitną.
Budowa  hydrantu  naziemnego:  kolumna  –  stal  nierdzewna  lub  żeliwo  sferoidalne  minimum  
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).  Uchwyt  kłowy,  czop uruchamiający,  korpus przekładni  i  
cokół z przyłączeniem kołnierzowym – żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN  
GGG  40)  Wrzeciono  –  stal  nierdzewna.  Płyta  odcinająca  –  stal  nierdzewna.  Rura  ochronna  
zamknięcia- tworzywo PP lub PE, Pozostałe wymagania jak dla „Hydrantów naziemnych DN80 z  
pojedynczym lub podwójnym zamknięciem”. Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający  
je do kontaktu z wodą pitną.
Na  korpusie  hydrantu  musi  się  znajdować  oznakowanie:  ze  średnicą  hydrantu,  z  logiem  
producenta,  z  rodzajem  materiału  z  jakiego  wykonany  jest  korpus.  Hydrant  powinien  
całkowicie  się  odwodnić  z  chwilą  pełnego  zamknięcia  przepływu.  W  innych  położeniach  
elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. 
Armatura  podziemna  (zasuwy,  hydranty)  winna być  zabezpieczona  antykorozyjnie  powłokami  
epoksydowymi o grubości min. 250µm wg normy DIN30677-2 i wymaganiami Stowarzyszenia  
Ochrony Antykorozyjnej (GSK).
Jakość  zabezpieczenia  antykorozyjnego  armatury  i  kształtek  musi  być  potwierdzona  
certyfikatem  RAL  Stowarzyszenia  Ochrony  Antykorozyjnej  (GSK)  lub  innym  równoważnym  
dokumentem  wydanym  przez  niezależną  jednostkę  badawczo-certyfikującą,  potwierdzającym  
wykonanie następujących badań: 
- kontrola czystości powierzchni odlewu,
- wymagana czystość minimum SA2,
- badanie grubość powłoki epoksydowej,
- badanie odporność na przebicie prądem stałym,
- badanie przyczepności powłoki.
Powłoka  antykorozyjna  musi  przejść  pozytywnie  badania  grubości  i  test  odporności  na  
uderzenie  (test  obciążnika  spadającego  z  wysokości  1  m  z  pracą  uderzeniową  5  Nm).  O ile  
norma nie przewiduje inaczej, a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w 
niniejszym opracowaniu,  wymagane jest,  aby zarówno wewnętrzna,  jak i  zewnętrzna  powłoka  
antykorozyjna,  wykonana  była  jako  powłoka  epoksydowa  o  grubości  nie  mniejszej  niż  250  
mikronów i nie większej niż 800 mikronów 
Przy układaniu przewodów należy wykonywać odpowiednio zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem się w pionie i planie.
Bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, pod 
zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku, które wymagają zastosowania kształtek.
Na węzłach  odgałęzień,  łukach i  załamaniach osi  przewodu należy wykonać  bloki  oporowe z  
betonu wg BN-81/9192-04 i 05.

7.7. Odbiory robót technologiczno-montażowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania:

a) zgodności z dokumentacją techniczną,
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b) materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności),

c) ułożenia przewodu, w szczególności:

- głębokości ułożenia przewodu,

- odległości od budowli sąsiadujących,

- zabezpieczenia budowli sąsiadujących,

- ułożenia przewodu na podłożu piaskowym,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunków przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

- zasypki przewodu,

- wykonania bloków oporowych.
d) badanie szczelności przewodu – przewód wodociągowy powinien być poddany próbie 

szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą, dokładnie 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej 
niż +1C. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 
Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30min nie będzie spadku ciśnienia.
Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725.00,
długość przewodu poddanego próbie szczelności nie może przekraczać 200m.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu min. 1,0m/s.
Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 35 krotną objętość płukanego
odcinka sieci. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu wapna chlorowanego 
lub podchlorynu sodowego, czas trwania dezynfekcji nie może być krótszy niż 24h.
Całość  sieci  wodociągowej  poddać  należy  dezynfekcji  przy  pomocy  jednego  z  zalecanych  
roztworów:

• Wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80   100 mg/m³  
wody
• 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO•5H2O na 1 dm3 wody
• 20  30 chloraminy na 1 m³ wody

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10
mg Cl2 dm³ wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spełniać
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do 
picia i na potrzeby gospodarcze.
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Odbiór techniczny końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek,

- sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,

- sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury,
- sprawdzenia protokołów z przeprowadzonego płukania  i dezynfekcji przewodu oraz wyników 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie,
- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego – inwentaryzacji powykonawczej.

7.8. Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Budowa sieci wodociągowej zlokalizowana w pasie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i 
nawierzchni asfaltowej wiąże się z odtworzeniem nawierzchni po robotach ziemnych. 
Warunki odtworzenia dróg:
- Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a 
organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się 
wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z 
likwidacją oznakowania na czas robót.
- Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia 
drogowa, po wykonaniu robót, może być w stanie gorszym niż przed przystąpieniem do robót.
- Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystąpią grunty spoiste to należy 
wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni 
drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki)
- Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać kontrolne 
badanie zagęszczenia gruntu.
- Brak pozytywnych badań osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu wyklucza 
możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich 
głębokościach do rzędnej 30 cm powyżej przewodu dla wszystkich kategorii dróg gminnych.
- Włazy kanałowe studni oraz uzbrojenie i inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie 
terenu jezdni drogowej należy wyregulować z dopasowaniem do poziomu istniejącej 
nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w której się 
znajdują. W przypadku obsadzenia włazu kanałowego w gruncie należy te urządzenia 
zabezpieczyć płytą żelbetową o wymiarach min. 1,0x1,0m i grubości 0,15m.
- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg ma on obowiązek utrzymania ich w stanie 
pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić 
nawierzchnie i ich do stan nie gorszego niż pierwotny.
- Jeżeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodują rozluźnienie gruntu lub 
doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie będzie można jej zagęścić Wykonawca ma 
obowiązek doziarnić grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe zagęszczenie drogi.
Doziarnienie nie może być wykonane gruntami spoistymi, które powodowałyby 
nieprzepuszczalność nawierzchni.
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- Roboty prowadzone w drogach o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej żadnym kruszywem –
w zakresie robót odtworzeniowych musi obejmować profilowanie całej szerokości drogi ze 
spadkami poprzecznymi i utwardzenie jej na szerokości minimum 3 metrów kruszywem o frakcji
0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 15 cm oraz uporządkowanie poboczy 
nieutwardzonych.
- Roboty prowadzone w drodze o nawierzchni brukowcowej (kamiennej). Po wykonaniu 
podbudowy należy oczyszczony bruk kamienny z rozbiórki układać na podsypce piaskowej lub 
cementowo – piaskowej o min. grubości 10 cm,
a) odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym układem, jak również grubością 
istniejącego kamienia brukowego,
b) niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego, a zatem uszkodzone 
elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym,
c) przed zasypaniem spoin bruku nawierzchnię należy zagęścić płytą wibracyjną,
d) spoiny należy bezwzględnie zasypać piaskiem lub grysem kamiennym frakcji 2-5mm, który 
należy wmiatać ręcznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni po 
zasypaniu spoin,
e) bruk kamienny po odtworzeniu (odbudowie) nie może być luźny w układzie nawierzchni.
f) odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (posypywać piaskiem, grysem, uzupełniać 
brakujące spoiny itd.) tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja zabudowanego materiału,
- Roboty prowadzone w drodze o nawierzchni asfaltowej (bitumicznej).
Prace wykonywać poza pasem nawierzchni jezdni, przejścia rurociągami wod-kan wykonywać 
metodami bezwykopowymi – przewiert/przecisk bez naruszenia konstrukcji drogowej.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni asfaltowej należy wykonać odtworzenie 
nawierzchni zgodnie z ustaleniami zarządcy drogi – Urzędu Gminy Osiek.

8.0. 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,
- BN-83/8836-02   -  Przewody  podziemne  -  Roboty  ziemne  wraz  z  późniejszymi  zmianami

wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
- PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-02863 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć

wodociągowa przeciwpożarowa.
- 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)
- teren  nieutwardzony wokół  skrzynek  zasuw, hydrantów,  włazów do studzienek  zabrukować lub

obetonować na szer. min. 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  wodociągu  w  pasie  drogowym  zasypkę  wykopów  zagęścić  do  wskaźnika  1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,
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- 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 co najmniej 2,0 m od drzew,
- konieczność ewentualnej wycinki drzew uzgodnić z Urzędem Gminy w Osieku.
- Wykonawca  uzyska  ocenę  higieniczną  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Starogardzie

Gdańskim na zastosowane materiały, wyroby i preparaty biobójcze zgodnie §18 ust. 1-4 rozp. Min.
Zdrowia Dz. U. Nr 61 poz. 417

9.0. 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/ Dokumentacja techniczna – projekt budowlany.
2/ Przedmiar robót.
3/ Kosztorys inwestorski.  

10.0. Normy i normatywy tematycznie związane.

- PN-B-10736:1999 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY OTWARTE DLA PRZEWODÓW 
WODOCIĄGOWYCH I  KANALIZACYJNYCH. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA.

- PN-B-02863:1997 PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.
- PN-B-06050:1999 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.
- PN-B-10725:1997 WODOCIĄGI. PRZEWODY ZEWNĘTRZNE. WYMAGANIA I 

BADANIA..
- Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dn. 16.06.2003 w sprawie określenia 

szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz warunków, 
jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe. Dz. U. Nr 121 poz. 1139.

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. Dz.U. nr 151 poz. 1256.

- Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montażowych i remontowych.

- Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.
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11.0. 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:

§ nazwę i adres obiektu budowlanego,

§ nazwę inwestora,

§ imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację.

§ zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów,

§ wykaz istniejących obiektów budowlanych,

§ wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

§ wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

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

§ wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

§ 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.

12.0. Oddziaływanie na środowisko.

Planowana  inwestycja  –  budowa  wodociągu  rozdzielczego  nie  wpłynie  niekorzystnie  na
środowisko. 
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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  mogą  wystąpić  na  skutek
awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym wodociągu. 
Roboty budowlane przy budowie wodociągu nie wpłyną niekorzystnie na środowisko z uwagi na
zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie powodują degradacji środowiska 
ponieważ nie przewiduje się wprowadzania zmian stosunków gruntowo-wodnych. Odpady 
budowlane w postaci elementów betonowych, 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.

Opracował:

mgr inż. Mirosław Łopato


