




2 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. INWESTOR ..................................................................................................................................... 4 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.......................................................................................... 4 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................... 4 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU ........................................................................................................ 4 

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ................................................................................................ 4 

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA ....................................................................................................................... 4 

6.1. DOBÓR ŚREDNICY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ .................................................... 5 

6.2. DOBÓR WODOMIERZA GŁÓWNEGO ................................................................................... 5 

6.3. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ............................................................. 6 

6.4. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................... 6 

6.5. ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW I PRÓBY SZCZELNOŚCI ........................................................... 6 

6.6. DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW ............................................................................................ 7 

6.7. OZNACZENIE ARMATURY W TERENIE.................................................................................... 8 

6.8. OZNACZENIE RUROCIĄGÓW ................................................................................................... 8 

6.9. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ .......................................................... 9 

7. UZGODNIENIA ............................................................................................................................ 9 

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA .................................................................................... 9 

9. WYKOPY I ICH SZALOWANIE ........................................................................................................... 9 

10. ODWODNENIE WYKOPÓW ........................................................................................................... 10 

11.  UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................... 11 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.......................................................................................... 11 

13. WYTYCZNE DLA PLANU BIOZ ...................................................................................................... 11 

14. NIEISTOTNE ZMIANY ..................................................................................................................... 12 

15. UWAGI KOŃCOWE ......................................................................................................................... 12 

 

  



3 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 

LP 
NR 

RYSUNKU 
TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

2 02 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ 1:100/100 

3 03 SCHEMAT WPIĘCIA DO SIECI - 

4 04 SCHEMAT SZALOWANIA ŚCIAN WYKOPU DLA SIECI 

WOD. 
- 

 

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1 Uzgodnienie z MPWiK 

2 Uzgodnienie z ZDiUM 

3 Uzgodnienie z ZUDP 

4 Uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

5 Uprawnienia projektanta 

6 Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta 

7 
Zapewnienie dostawy wody dla projektowanych 24 nieruchomości przeznaczonych pod 

zabudowę jednorodzinną na terenie obszaru Ramiszów gmina Długołęka z dnia 23.07.2019 
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1. INWESTOR 

Zakład Usług Komunalnych w Kiełczowie  

Ul. Wilczycka 14 

55-093 Kiełczów 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odcinka sieci wodociągowej na 

dz. nr 1 AM 5 obręb Pawłowice gmina Wrocław, 895/60 obręb Ramiszów gmina Długołęka.  

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w  granicach 

inwestowania, 

• uzgodnienia z inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU   

Projektowany odcinek sieci wodociągowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami przebiega przez 

działki:  

Obręb Ramiszów, gmina Długołęka - dz. nr 895/60 – według odrębnego opracowania 

Obręb Pawłowice, gmina Wrocław – dz. nr 1 AM5 

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU  

Istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostało naniesione                   

na mapie do celów projektowych. Nie wyklucza się występowania innego uzbrojenie 

niezinwentaryzowanego. 

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej do projektowanej według odrębnego opracowania 

komory wodomierzowej z rur De 160 PEHD, SDR17, PE100 z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej 

Ø 160mm PEHD w ul. Przebiśniegowej obręb Pawłowice, gmina Wrocław. Wpięcie do sieci przewidziano 

poprzez trójnik PEHD 160/160mm. Miejsce wpięcia oznakować tabliczką umieszczoną na stałym 

elemencie terenu (np. ogrodzeniu, słupku, budynku) zgodnie z PN-86/B-09700. Wpięcia do 

projektowanego wodociągu wykonać pod nadzorem zarządcy sieci.  

Za projektowanym trójnikiem na sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę osiową o 

średnicy DN150, w zabudowie długiej, bezdławikowej z elastycznym zamknięciem, emaliowaną lub 

epoksydowaną wewnątrz, F5.  

Na dz. nr 895/60 w odległości 1,5m od granicy działki należy zamontować zasuwę osiową o 

średnicy DN150, w zabudowie długiej, bezdławikowej z elastycznym zamknięciem, emaliowaną lub 

epoksydowaną wewnątrz, F5 – według odrębnego opracowania.  

Na dz. nr 895/60 obręb Ramiszów gmina Długołęka projektuje się według odrębnego 

opracowania betonową komorę wodomierzową o wymiarach wewnętrznych 3,9x1,2x1,9m (zgodnie z rys. 

nr 3). Połączenia rur PE na trasie sieci należy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Połączenie armatury odcinającej w studni z projektowaną siecią wykonać poprzez elektromufy i 

połączenia kołnierzowe. Przejścia przez ściany komory wodomierzowej wykonać jako szczelne, np. przy 

pomocy uszczelnień bezciśnieniowych typu WGC lub ZW średnicy Ø 160mm.  
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Zwieńczenie studni przewidziano włazami podwójnymi, z czego górny winien być włazem 

żeliwnym DN600 kl. D400 z izolacją termiczną, ułożonym na elemencie betonowych odciążającym. 

W komorze wodomierzowej zaprojektowano według odrębnego pracowania: wodomierz DN80, 

zawór antyskażeniowy typu EA DN150 oraz 3 zasuwy odcinające długie DN150. Pod zasuwami 

zaprojektowano wsporniki szerokie, murowane.   

Trasę sieci należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szer. 200mm z 

zatopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim 

wyprowadzeniem końcówek taśm do skrzynek zasuw. Skrzynki uliczne do zasuw należy zabezpieczyć 

przed zniszczeniem przez obetonowanie.  

6.1. DOBÓR ŚREDNICY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

a) Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze 

 Cała inwestycja składać się będzie z 24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

Sumaryczny normatywny wypływ wody ze wszystkich budynków wynosi:  

Σqn = 46,8 l/s. 

W związku z powyższym do wyznaczenia przepływu obliczeniowego (zgodnie z PN-92/B-01706) 

skorzystano ze wzoru jak dla budynku mieszkalnego: 

qbyt = 1,7 · (Σqn)0,21 – 0,7, l/s  dla Σqn > 20 l/s 

qbyt = 3,11 l/s   

b) Wyznaczenie przepływu obliczeniowego na cele pożarowe 

Na terenie inwestycji planowane jest wykonanie 2 hydrantów nadziemnych DN80 o wydajności: 

qpoż = 10 l/s x 2 = 20l/s 

c) Zapotrzebowanie na wodę dla całej inwestycji  

Zapotrzebowanie na wodę dla całej inwestycji (na cele bytowo-gospodarcze oraz pożarowe) 

wynosi: 

Q = qpoż. + 0,15 · qbyt, l/s 

Q = 20,28 l/s = 73 m3/h 

d) Dobór średnicy odcinka sieci wodociągowej 

Zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w sprawie przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w wodň oraz dr·g poŨarowych §9: Punkt 7: wymagana 

średnica przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych, na których projektuje się 

instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinny wynosić co najmniej: DN125 w 

sieci rozgałęźnej. 

Odcinek sieci wodociągowej należy wykonać z rur średnicy 160x9,5 PEHD 100 SDR17 PN10. 

6.2. DOBÓR WODOMIERZA GŁÓWNEGO – według odrębnego opracowania 

Przepływ obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze (zgodnie z 2004/22/EC MID): 

qs = 0,6 · qbyt, l/s 

qs = 1,87 l/s 

Przepływ obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele pożarowe (zgodnie z 2004/22/EC 

MID): 

 qpoż całk = qpoż + 0,15 · qs, l/s 

qpoż całk = 20,28 l/s = 73 m3/h 
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Dobrano wodomierz DN80 o parametrach: 

Qnom 
40 m3/h 

Q3 
63 m3/h 

Q4 
78,75 m3/h 

Został spełniony warunek qpoż całk ≤ Q4 (73 ≤ 78,75). 

 

6.3. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Występujące na trasie projektowanych przewodów wodociągowych uzbrojenie podziemne 

projektowane pokazano na planie sytuacyjnym i naniesiono na rysunki profili podłużnych. Nie wyklucza 

się możliwości występowania niezinwentaryzowanych obiektów podziemnych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na istniejące sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. 

 Zwraca się szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego 

uzbrojenia. Za wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robót 

budowlanych odpowiada wykonawca robót, który jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia 

terenu na własny koszt i pod nadzorem właścicieli sieci.  

6.4.  ROBOTY ZIEMNE 

Projektowane przewody wodociągowe układane będą w wykopach otwartych o ścianach 

pionowych szalowanych. Należy zastosować szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej blachy, 

o długościach tak ustalonych, aby umożliwiały wielokrotne stosowanie w miarę postępu robót. Jako 

rozpory stosować rozpory stalowe o znormalizowanych grubościach z podkładami drewnianymi. Przed 

rozpoczęciem mechanicznych prac ziemnych należy pod nadzorem zlokalizować już istniejące uzbrojenie 

terenu i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w trakcie montażu rurociągu. Roboty ziemne należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. W trakcie robót 

przestrzegać przepisów BHP.  

6.5.  ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Rurociągi PE100 SDR17.0, należy łączyć zgrzewaniem doczołowym. Połączenia istniejących 

odcinków rurociągów z projektowanymi trójnikami wykonać za pomocą muf zgrzewanych elektrooporowo. 

Podczas zgrzewania należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji montażowej producenta rur. 

Wykonane połączenia należy poddać kontroli jakości zgrzeiny zgodnie z Wymaganiami technicznymi 

COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych''.  

Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót. 

Trasowanie i niwelację należy przeprowadzić zgodnie z BN-838836 – 02.  

Montaż przewodów, a także pozostałych elementów sieci wodociągowej powinien odbywać się 

w zakresie temperatur od 5-30⁰C. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 0,10  zachowując 

zagłębienie oraz spadki podane na profilach. Rurociąg należy obsypywać warstwą piasku kopanego do 

wysokości min 0,30 m ponad wierzch rur i zasypać gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego 

przydatności), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów, zagęszczać warstwami. Obsypkę i podsypkę 

sieci po wykonaniu zgłosić do odbioru MPWiK Wrocław. 

Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-EN 805. W porównaniu do 

wcześniej obowiązujących wymagań (norma PN-B-10725) norma ta wprowadza nowy sposób badania 
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szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną w 

załączniku A.27 do normy PN-EN 805. 

Próby szczelności należy wykonywać dla całego przewodu z zamontowaną armaturą. Niezależnie od 

wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności, należy 

zachować następujące warunki: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, 

• wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami, 

• dokładnie wykonana obsypka. 

Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną, zawierającą okres relaksacji, połączoną z nią 

próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. Ciśnienie przeprowadzania próby powinno 

wynosić STP=1.5 bar. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową), inwentaryzacją uzbrojenia 

sieciowego wraz z oznakowaniem oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, armatury, hydrantów, studzienek kanalizacyjnych, 

zwieńczeń wpustów i włazów kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego –częściowego. Protokół stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania odebranego 

odcinka przewodu sieci wodociągowej. 

 

6.6.  DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 

Po próbie ciśnieniowej przewody wodociągowe należy poddać procesowi płukania, dezynfekcji i 

dechloracji zgodnie z zaleceniami PN-EN 805:2000. Etapy dezynfekcji wodociągu: 

• płukanie wstępne z prędkością przepływu wody w rurociągu płukanym V = 2 m/s w ilości 10 – 

krotnej objętości płukanego wodociągu; dopuszcza się przy bardzo starannym montażu rur i armatury 

oraz bez zanieczyszczeń z zewnątrz ograniczenie ilości użytej wody do 5- krotnej objętości płukanego 

wodociągu, 

• dezynfekcja właściwa wodą chlorowaną z zawartością chloru ok. 30 mg/l Cl2. Na krótkich 

odcinkach rurociągów dopuszcza się chlorowanie przeprowadzone wapnem chlorowanym lub 

podchlorynem sodu. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, odcinek wodociągu należy z jednej strony 

podłączyć do instalacji dezynfekującej, z drugiej strony, za pomocą tymczasowego rurociągu ułożonego 

na powierzchni terenu, sprowadzić do zbiornika prowizorycznego. Napełnianie wodociągu roztworem 

należy przerwać, gdy do zbiornika prowizorycznego zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. 

Czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociągach wynosi min. 24 godziny. Wodę chlorowaną 

należy odprowadzić do utylizacji po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu w zbiorniku 

prowizorycznym o pojemności ok. 2,0 m3. Ilość chloru i tiosiarczanu zostanie ustalona na roboczo, 

stosownie do wielkości dezynfekowanego odcinka wodociągu; 

• płukanie wtórne w celu wypłukania resztek wody chlorowanej z rurociągu. Przewody należy 

płukać wodą z prędkością V = 2 m/s w ilości 2 – krotnej objętości płukanego wodociągu lub do momentu 

zaniku zapachu chloru. 

 Termin płukania i dezynfekcji winien być uzgodniony z zarządcą sieci na roboczo. Warunkiem 

włączenia każdego odcinka sieci jest pozytywna próba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wykonana 
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przez akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody) właściwego Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Państwowego 

Zakładu Higieny). 

 Czynności poboru wody do płukania i chlorowania oraz spięcia sieci powinny być uzgadniane z 

gestorem sieci. Lokalizację projektowanych miejsc poboru wody do celów dezynfekcji oznaczono w 

części rysunkowej. Miejsca zrzutu wody po dechloracji uzgodnić na roboczo z przedstawicielem MPWiK 

Wrocław. Wodę z płukania należy odprowadzić do kanalizacji wg odrębnego uzgodnienia z MPWiK S.A. 

6.7. OZNACZENIE ARMATURY W TERENIE 

Lokalizację zasuw i hydrantów oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. Uwaga: przy 

zabudowie na rurociągach z np. PVC, PE należy podawać średnicę oraz grubość ścianki rur, ponadto w 

górnej części tabliczki oznaczeniowej informację o materiale.  

Hydranty oraz zasuwy osiowe powinny mieć nadany przez MPWiK numer ewidencyjny 

umieszczony na tabliczce oznaczeniowej. Numery nadawane są przez Dział Inspekcji i Ewidencji sieci. 

Stosować zasady zawarte w „Wytycznych projektowania i budowy sieci, przyłączy i obiektów 

wodociągowo-kanalizacyjnych” wydanych przez MPWiK Wrocław. 

6.8.  OZNACZENIE RUROCIĄGÓW 

Rurociągi PE oznaczać taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego o szerokości 

200mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę układać na obsypce rurociągu, 30cm nad grzbietem rury. 

Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów. 
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6.9. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

7.  UZGODNIENIA 

Wykonanie włączenia do sieci miejskiej zgłosić do przeglądu technicznego w MPWiK przed 

zasypaniem. Przed przeglądem należy zgłosić przyłącze do pomiaru branżowego przez geodetów. 

8.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-

budowlanych cz. II instalacje sanitarne i przemysłowe oraz:  

• Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorach. - PN-B-10725:1997. 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

• “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II –

Instalacje  sanitarne i przemysłowe”. 

9. WYKOPY I ICH SZALOWANIE  

Całość przewidywanych robót wykonać w wykopach otwartych. Wykonywanie robót ziemnych należy 

prowadzić zgodnie z PN-B-10736: „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych” oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095: „Nasypy. Wymagania  

i badania przy odbiorze”. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu 

dopuszczalnym 1:1.5, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836/02, PN-68/B-06050. 

L.p. Nazwa elementu Ilość[szt.] 

/długość [m] 

1 Rura PEHD SDR17 de160 6 

 2 Trójnik PEHD równoprzelotowy de160 1 

3 Tuleja kołnierzowa DN150/de160 z kołnierzem stalowym 6 

4 Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN80 1 

5 Filtr siatkowy DN150 1 

6 Zawór antyskażeniowy typu EA DN150 1 

7 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa, miękkouszczelniająca, DN150 w zabudowie 

długiej  

5 

8 Zwężka dwukołnierzowa FFR DN150/DN80 2 

9 Przejście szczelne dla rury PE o średnicy 160mm 2 

10 Właz żeliwny DN600 kl.D400 z izolacją termiczną 2 

11 Stopień złazowy żeliwny w otulinie z PE 10 

12 Łącznik wodomierzowy 1 

13 Komora wodomierzowa wym wewn. 3,9x1,2x1,9m 1 

14 Pierścień dystansowy o wysokości h=130mm 2 

15 

16 

Odpowietrzenie studzienki z rur PVC SN8  1 

16 Odwodnienie studzienki 1 

17 Izolacja termiczna o grubości 10cm Wg domiarów 

na budowie 

18 Wsporniki pod zasuwami – szerokie, murowane 5 

19 Łuki długie 15°-45°, wg zapotrzebowania, zgrzewane 

doczołowo/elektrooporowo 

Wg domiarów 

na budowie 
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Zejścia do wykopu powinny być wykonane w chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu 

terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

 W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdów i sprzętu. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu,  

a odkładem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m. Gruz i ziemię nie nadającą się do 

zasypania wykopu należy zutylizować. 

 Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić  

w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód 

z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

 Wykopy liniowe należy wykonywać ręcznie na odcinkach przecinających lub przebiegających  

w bliskim sąsiedztwie istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane 

w terenie wolnym od istniejącego uzbrojenia (także zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejącym, 

lecz głęboko ułożonym uzbrojeniem) można wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. W czasie 

wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Po zakończeniu prac należy odbudować 

zniszczone w trakcie robot nawierzchnie chodników dla pieszych i dróg. Stateczność wykopu, 

wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, np. w formie szalunków typu BOX, 

• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

 To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się 

fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy 

sieci, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Jeżeli istnieje potrzeba 

wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń 

roboczą.  

 Miejsce wykonywania robót oznakować i zabezpieczyć taśmą (na okres nocy oświetlić) W 

trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie. 

10. ODWODNENIE WYKOPÓW  

 Wodę gruntową oraz ewentualne przecieki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych 

występujących w trakcie prowadzenia prac montażowych należy usunąć przez wykonanie w dnie wykopu 

studzienki czerpalnej zlokalizowanej zgodnie z kierunkiem odpływu. Wodę tę należy wypompować i 

odprowadzić do lokalnych cieków wodnych (np. rowów melioracyjnych) lub kanalizacji deszczowej bądź 

ogólnospławnej.  

 W związku z możliwością wahań stanów zwierciadła wody gruntowej związanego z porą 

wykonywania robót budowlanych, sposób odwadniania wykopów należy dobrać do warunków panujących 

w trakcie realizacji. Faktyczną ilość godzin pracy urządzeń odwadniających należy ustalić „na roboczo”  

z inspektorem nadzoru. 

 W projekcie przyjęto lokalne obniżenie wód gruntowych za pomocą zestawów igłofiltrów. 

Odpompowywanie można zakończyć po całkowitym zasypaniu rurociągów. 
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11.  UWAGI KOŃCOWE 

a)  Przed wejściem na teren robót należy spisać protokół przekazania terenu z właścicielem gruntu. 

b) Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren inwestycji (zabezpieczenie zieleni, 

organizacja ruchu). 

c) Prace należy zlecić ekipom uprawnionym i przeszkolonym w montażu rurociągów z PE. 

d) Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru geodezyjnego. 

e) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren i jego elementy do stanu 

pierwotnego. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu powykonawczego. 

g) Wyłączone z eksploatacji a pozostawione w ziemi rurociągi należy zaślepić. 

h) Warunkiem wpięcia projektowanego rurociągu do czynnej sieci wodociągowej jest uzyskanie: 

- wykonanie płukania rurociągu, 

i) Trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebiesko-białego o szerokości 200 mm, 

z wtopioną wkładką metalową. Taśmę lokalizacyjną prowadzić ok. 30 cm nad grzbietem rury. Końcówki 

taśmy wprowadzić do skrzynek zasuw. 

 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach dz. nr 1 AM5 obręb 

Pawłowice, gmina Wrocław, dz. nr 895/60 obręb Ramiszów gmina Długołęka i nie wpływa niekorzystnie 

na sąsiadujące działki. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 

opracowaniem. Projektowana sieć wodociągowa nie wpływają niekorzystnie na środowisko, nie wymaga 

dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie naruszają systemu korzeniowego istniejących 

roślin. Planowana inwestycja spełnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane 

rozwiązanie i zastosowane materiały zapewniają szczelność rurociągów. Powstały w wyniku wykopu 

grunt należy gromadzić w pobliżu inwestycji z odpowiednim zabezpieczeniem składowiska, a następnie 

wykorzystać do zasypania. 

Obszar oddziaływania inwestycji określono na postawie art. 34 ust 3 pkt. 5 oraz art. 20 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane i § 13a -w/w rozporządzenia, - art. 34 ust 3 pkt. 5 oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane i § 13a – w/w rozporządzenia. 

13. WYTYCZNE DLA PLANU BIOZ 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 

a) Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego, 

b) Opis istniejących instalacji mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

c) Informację dot. przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji robót. 

d) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót. 

e) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót budowlanych. 

f) Opis zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

g) Zasady bezpośredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi. 

h) Określenie zasad przechowywania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy. 

i) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu podczas realizacji robót. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 
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14. NIEISTOTNE ZMIANY 

Umożliwia się zmiany w projekcie o  ile  nie  spowodują naruszenia obowiązujących przepisów 

oraz zasad wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji 

prowadzić należy solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą 

budowlaną, pod właściwym nadzorem osób uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

15. UWAGI KOŃCOWE 

1. Należy stosować się do wszystkich załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, decyzji  

i opinii. 

2. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

3. Teren realizacji robót należy zabezpieczyć i oznakować na czas trwania robót.  

Opracowała: 

mgr inż. Agata Kozłowska 











































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Pani Agata Kozłowska o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0116/11

adres zamieszkania ul. Cyprysowa 28E, 55-093 Kiełczów

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-A98-96W-YI3 *

Podpis jest prawidłowy




