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-1OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociągowej w miejscowości Kościelec gm. Pakość
_____________________________________________________________
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
- wodociągu z rur PVC-U Ø 160 mm, stanowiącego odgałęzienie od istniejącej sieci z rur
PVC Ø 160 mm, przebiegającej w poprzek nieutwardzonej drogi gminnej, na działce
nr 134/2, do spięcia z remontowaną siecią wodociągową z rur PVC-U Ø 160 mm na działce
nr 171, odchodzącą od ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Kościelec gm. Pakość.
Zakres opracowania przedstawiony został w części graficznej – rys. nr 1, natomiast sposób
połączenia, rzędne i długości zostały pokazane szczegółowo na rys. nr 2.
- hydrantów nadziemnych p.poż Ø 80 mm na trasie projektowanego wodociągu.
Opracowanie ma na celu doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze nieruchomości
położonych wzdłuż projektowanej sieci zlokalizowanych w miejscowości Kościelec gm.
Pakość. Zaprojektowane połączenie istniejących sieci wodociągowych zapewni lepszą jakość
przesyłanej wody, a powstały układ pierścieniowy doprowadzi do wyrównania ciśnień oraz
przepływu w sieci.
Projekt zakresem swym obejmuje:
- wodociąg z rur PVC-U Ø 160x6,2 mm SDR 26
- hydranty nadziemne HP Ø 80 mm

L = 303,0 m
szt. 3

2. Podstawa opracowania
- warunki techniczne dostawy wody wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych
Spółka z o.o. w Pakości.
- zlecenie inwestora – Umowa z Gminą Pakość nr KIO.272.32.2019.RD
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- wizja lokalna i pomiary własne
- uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia
- normy i przepisy państwowe i branżowe
3. Sieć wodociągowa
W celu zapewnienia prawidłowej dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze przewiduje się
pobudowanie odcinka przewodu wodociągowego z rur PVC-U Ø 160 mm, jako odgałęzienie
od istniejącej sieci PVC ∅ 160 mm zlokalizowanej w poprzek drogi gminnej, na działce nr
134/2 w miejscowości Kościelec gm. Pakość i spięciu z remontowaną sieci wodociągową
z rur PVC ∅ 160 mm przebiegającą od ujęcia wody, w pobliżu boiska Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kościelcu na działce nr 171.
Szczegółowy przebieg trasy pokazano na planie sytuacyjno – wysokościowym załączonym
do niniejszego projektu.

-2Włączenie projektowanego przewodu do istniejącej sieci winno być wykonane za pomocą
wcinki i zamontowaniu trójnika 150 x 150 x 150 mm. Za trójnikiem, na odejściu
projektowanego wodociągu przewiduje się zamontowanie zasuwy kołnierzowej DN150,
PN 10 o przelocie prostym bez gniazda, z miękkouszczelniającym klinem w korpusie
z żeliwa sferoidalnego obustronnie epoksydowanego, w celu odcięcia wodociągu na wypadek
awarii. Zasuwy jw. zastosować również na połączeniu z remontowaną siecią (DN150) oraz
odgałęzieniach hydrantowych (DN80).
Sposób wykonania połączeń szczegółowo przedstawiono w części rysunkowej projektu.
Na trasie i zakończeniu wodociągu przewidziano montaż 3 hydrantów nadziemnych Ø 80mm,
które będą stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe, a także będą wykorzystywane do
celów technologicznych (np.: płukanie i odpowietrzanie sieci).
Przewody wodociągowe ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15 cm, tak aby przykrycie
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe niż głębokość
przemarzania gruntu na danym terenie, tj. o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm,
zgodnie z PN-81/B-03020. Zaleca się zagłębienie rurociągu (od poziomu terenu do jego osi)
w granicach 1,6 – 1,7 m.
Na wszelkich załamaniach przewodu wodociągowego oraz odgałęzieniach należy stosować
bloki oporowe zapobiegające przemieszczeniom w wyniku zaburzeń hydraulicznych.
Próby szczelności i wytrzymałości rurociągu wykonać zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10715.
Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 min. nie nastąpi spadek ciśnienia
próbnego.
Po próbie szczelności rurociągu i przyłącza dokonać jego płukania.
Płukanie należy przeprowadzić ilością wody równą co najmniej 10-krotnej objętości
przewodu płukanego.
Dezynfekcję rurociągu i przyłączy przeprowadzić przy użyciu wody chlorowej. Dawka chloru
25g/m3Cl2. Czas dezynfekcji 24 godz.
Po spuście wody chlorowej, ponownym płukaniu przewodu i przyłączy należy pobrać wody
dla wykonania analiz bakteriologicznych.
Włączenie rurociągu do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników
badań, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od zakończenia dezynfekcji.
4. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi
oraz normami :
PN-81/ B-03020
PN- B – 10736 : 1999
PN-B- 06050
Ściany wykopu umocnić deskowaniem poziomym z rozparciem przy głębokości wykopu
poniżej 1,0 m.
Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od możliwości
terenowych oraz zabezpieczyć na okres dzienny i nocny. W trakcie robót należy ustalić
przebieg istniejącego uzbrojenia i zabezpieczyć go przed zniszczeniem.
Przewody ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem jak określono w części
graficznej projektu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić s = 1,0. Grunt użyty
do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
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przewody, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna
wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Zagęszczanie zasypki głównej przewodu wykonać
ubijarką mechaniczną.
Ziemię z wykopów należy wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora.
Wszystkie roboty w pasie drogowym należy wykonywać ściśle wg wytycznych Zarządcy
drogi zawartych w uzgodnieniach i decyzjach załączonych do niniejszej dokumentacji.
5. Roboty montażowe
Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi cz. I I
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociągowych – „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” – zeszyt 3.
Do robót montażowych przystąpić po dokładnym ręcznym wyrównaniu podłoża.
6. Uwagi dla wykonawcy
Roboty prowadzić zgodnie z niniejszym projektem technicznym i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać warunków BHP.
W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie powiadomić jego użytkowników.
Istniejące uzbrojenie na trasie wykopów zabezpieczyć zgodnie z wymogami jego właściciela.
O terminie rozpoczęcia robót wykonawca zobowiązany jest powiadomić użytkowników
posiadających swoje urządzenia podziemne i naziemne występujące na trasie prowadzenia
robót. Jednocześnie wykonawca zleci do P.U.G. Sp. z o.o. w Pakości przegląd i odbiór
objętych niniejszym projektem robót.
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać warunków określonych w uzgodnieniach.
Teren budowy oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła oraz oświetlić od
zmierzchu.
Przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Próby, odbiory i warunki BHP
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów
BHP.
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, na przesyłanie wody przeznaczonej do
spożycia.
Dostawca materiałów do budowy sieci wodociągowej jest zobowiązany przedstawić
odpowiednie certyfikaty o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do przesyłu wody
przeznaczonej do spożycia.
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi budowy
przewodów, przepisami branżowymi, itp, a w szczególności:
- PN – B -10725 : 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej z 2001 r;
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- PN – EN – 1452 – 1 ÷ 5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody;
- PN – 92/B - 01706 (Az1:1999) Instalacje wodociągowe Wymagania przy
projektowaniu.
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Informacja „ bioz „
ZAWARTOŚĆ:

1. Nazwa i adres obiektu :

Budowa Sieci Wodociągowej
Kościelec dz. nr 134/2; 171
gm. Pakość

2. Imię , nazwisko i adres inwestora : Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88 - 170 PAKOŚĆ

3.Imię , nazwisko i adres projektanta: mgr inż. Krzysztof Dybicz
ul. Wachowiaka 10/2
88 – 100 INOWROCŁAW
OPIS

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:
W zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego wchodzą:
- prace ziemne obejmujące wykopy liniowe z odkładem ziemi na pobocze drogi
- wykonanie szalunków, podsypkę piaskową gr. 15 cm, montaż rurociągu oraz
nasypkę piaskiem gr. 20 cm, a następnie zasypanie gruntem rodzimym
- wodociąg z rur PVC-U Ø 160x6,2 mm SDR 26
L = 303,0 m
- hydranty nadziemne HP Ø 80 mm
szt. 3
- uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na terenie przewidzianym pod budowę sieci wodociągowej mogą znajdować się kable
energetyczne
Szczegółowe odległości, rozmieszczenia i lokalizacja zostały pokazane na planie
sytuacyjnym

3. Elementy zagospodarowania działek, które mogą stwarzać zagrożenie ponad
przeciętne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Nie wydziela się elementów zagospodarowania działek mogących stwarzać ponad przeciętne
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania:
Podczas realizacji robót budowlanych występują przewidywane zagrożenia
- roboty ziemne mogą doprowadzić do następujących zagrożeń
Osuwanie się skarp i wykopów
Złe zabezpieczenie skarp i krawędzi wykopów
Nie używanie lub nie prawidłowe używanie sprzętu ochronnego
Niewłaściwy stan techniczny urządzeń mechanicznych do wykonywania wykopów
Niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkoleń
Niska świadomość zagrożenia

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Osoby pracujące na budowie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących
przepisów BHP oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownictwo budowy
Wg obowiązujących przepisów BHP należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników
1. Szkolenie wstępne BHP
2. Instruktaż ogólny BHP
3. Instruktaż stanowiskowy BHP
Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie podstawowe w zakresie BHP po 6 miesiącach oraz
szkolenie okresowe w zakresie BHP co 3 lata . Szkolenia powyższe przeprowadza upoważniony ośrodek
szkolenia BHP.

6. Wskazania 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, uniemożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii innych zagrożeń:
Przy pracach ziemnych, wykonywaniu deskowania i montażu rur należy zapewnić:
- stabilność deskowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem ich przed
nieprzewidywalną zmianą ułożenia i ciężaru
- powierzchnia deskowania powinna być wystarczająca dla pracowników , narzędzi i niezbędnego
materiału
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowiska pracy
- przed montażem rur dokonać odbioru technicznego deskowania i zabezpieczenia wykopu
- używać narzędzi sprawnych technicznie i przystosowanych do wykonywania czynności
montażowych.

-7W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić właściwą organizację prac.
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami, normami oraz projektem
organizacji robót na placu budowy zapewnić łączność telefoniczną z odpowiednimi służbami
ratunkowymi.
Funkcję dróg komunikacyjnych zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń losowych.
W związku z tym, że roboty instalacyjne trwać będą nie dłużej niż 30 dni oraz pracochłonność
planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni, przy czym zatrudnienie nie będzie przekraczało
20 osób - nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( bioz )
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Inowrocław, dnia.21.11.2019.

mgr inż. Justyna Dybicz
POM/0240/POOS/09
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Oświadczenie
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlan y
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U.
Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niniejszym oświadczam, że projekt
budowlany:
Budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Kościelec dz. nr 134/2; 171
gm. Pakość.
( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporządzony w dniu : 21.11.2019 r.
dla: Gmina Pakość,
ul. Rynek 4,
88 – 170 Pakość.
( podać inwestora )

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a także zgodnie z Art. 20, ust. 1, pkt 1c) oraz Art. 34, ust. 3, pkt 5, Ustawy z dnia 7 lipca
1994r "Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), mieści się w granicach działek
wskazanych w dokumentacji, a oddziaływaniem nie wykracza poza obszar tych działek.
Projektant:

..................................................
( podpis )

Sprawdzający:

..................................................
( podpis )
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Projektowanie Instalacji i Urządzeń Sanitarnych

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ I REMONTOWANĄ
SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ PVC Ø160
WCINKA TRÓJNIK ZASUWA 150/150/150

Stadium: P.T. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Obiekt:

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELEC

Lokalizacja: KOŚCIELEC DZ. NR 134/2; 171 gm. PAKOŚĆ
Inwestor:
GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ
Temat rys.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rysunku: 1
Skala: 1:500
Data: 21.11.2019

Podpis:

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Dybicz
Nr ewid. KUP/0147/POOS/09

Sprawdzający:

Podpis:

mgr inż. Justyna Dybicz
Nr ewid. POM/0240/POOS/09
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PROJ. HYDRANT P.POŻ. Ø80
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189,00

1,68 81,47 83,15

PROJ. KANALIZ. TELEKOM.

192,00

1,69 81,48 83,17

ZAŁAMANIE PRZEWODU - KOLANO <) 90°

1,70 81,50 83,20
1,70 81,48 83,18

PROJ. HYDRANT P.POŻ. Ø80
TRÓJNIK DN 150/80/150
GRANICA DZIAŁKI
ISTN. KABEL ENERG.

1,77 80,87 82,64

ZAŁAMANIE PRZEWODU - KOLANO <) 15°

1,77 80,84 82,61

PROJ. KANALIZ. TELEKOM.

269,00

1,77 80,81 82,58

ZAŁAMANIE PRZEWODU - KOLANO <) 15°

293,00
295,50

1,78 80,59 82,37
1,78 80,57 82,35

ISTN. KABEL ENERG.

L=49,0

23,00

81,75

HP1 Ø80

L=147,0

T1
HP1

49,00

2‰

Pz2

31,00

RURY PVC-U Ø160x6,2 SDR 26

13,00
14,50
15,00

DZ. NR 133/3

1,69 80,73 82,42
1,70 80,73 82,43
1,70 80,73 82,43

1,50

81,73

GRANICA DZIAŁKI
ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA PVC Ø160
WCINKA TRÓJNIK ZASUWA 150/150/150
ZAŁAMANIE PRZEWODU - KOLANO <) 45°

DR. NIEUTW. - ŻUŻEL

P.P. 72.00

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE

SPADKI - DŁUGOŚCI

MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
W1 Pz1

1,70 80,70 82,40
1,70 80,70 82,40
1,70 80,70 82,40

0,00

DZIAŁKA NR 134/2

DROGA NIEUTWARDZONA - ŻUŻEL

RURY PVC-U Ø160x6,2 SDR 26
82,35
81,77

ISTN. SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2x100

81,55

9‰

PROJ. HYDRANT P.POŻ. Ø80

1,80 80,50 82,30 TRÓJNIK DN 150/80/150

HP3 Ø80

1,80 80,50 82,30 POŁĄCZENIE Z ISTN. I REMONT. SIECIĄ WODOC PVC Ø160
1,80 80,50 82,30 WCINKA TRÓJNIK ZASUWA 150/150/150

DZIAŁKA NR 171

DROGA NIEUTWARDZONA - ŻUŻEL

81,91

Pz5
T3 W2
HP3

301,50
303,00

HP2 Ø80

265,00

RURY PVC-U Ø160x6,2 SDR 26

Pz4

261,50

82,58

197,50
198,50

82,45

5 ‰ L=107,0

Pz3 T2
HP2

196,00

SZCZEGÓŁ W1

SZCZEGÓŁ HP1 i HP2

SZCZEGÓŁ HP3 z W2

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELEC
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