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OPIS  INWESTYCJI 
 

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE. 
 

1.1.Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej i przyłączy 
wody do działek o  zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Turawa gm. Turawa 
przy ul. Jodłowej. 

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW : 

-  Sieć wodociągowa PE100-RC SDR 17  Ø90mm – L = 161m 

-  Przyłącza  wodociągowe PE SDR17 Ø32mm (3szt) – Lcalk = 9,6m  

   (w tym 2,5m  przecisk  pod nawierzchnią bitumiczną). 

-  Studnie wodomierzowe PVC DN 450mm – 3szt. 

-  Zasuwa kołnierzowa Dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

-  Hydrant nadziemny kolumnowy DN80mm – 1 kpl. 

1.2. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora WiK Turawa Sp. z o.o.  
- Warunki techniczne do projektowania przyłączy  i sieci wodociągowych 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego -Uchwała nr II/14/1998 Rady 

Gminy Turawa z dnia 13.11.1998 r. w sprawie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Turawa - Marszałki 

- Uzgodnienia branżowe 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi  zmianami. 

2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren przeznaczony pod projektowaną sieć jest położony w m. Turawa gm. 
Turawa w ul. Jodłowej i obejmuje drogę gminną dz. nr 75 o nawierzchni bitumicznej z 
poboczem utwardzonym tłuczniem oraz przyległy pas zieleni dz. nr 92/30.                 
W  ul. Jodłowej  przebiegają sieci wodociągowa PCV 90mm przy skrzyżowaniu z ul. 
Grabową, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi110mm, linie eNN i telekomunikacyjne. 
Przyłącza projektuje się do działek prywatnych o zabudowie jednorodzinnej. Tereny 
przyległe stanowią działki o zabudowie jednorodzinnej. 

2.2. Warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji. 

Według danych z technicznych badań podłoża gruntowego dla projektu k.s. tłocznej 
przez ZUG „GRUNT” w Opolu grunty występujące w pasie robot to w większości 
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piaski i żwiry z dodatkiem otoczaków, kwarcytów i bazaltów. W strefie robót 
występuje woda gruntowa na głębokości 0,7 – 6m ppt. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Objęte projektem roboty są inwestycją liniową podziemną i nie zmienią 
charakteru istniejącego zagospodarowania terenu. Jedynie na okres budowy 
zmieniony zostanie charakter jego zagospodarowania ze względu na wykopy pod 
rurociągi oraz składowanie gruntu wydobytego z wykopów oraz materiałów 
potrzebnych do wykonania kanalizacji i wodociągu. Projektowana sieć ma charakter 
niezbiorczy. Rozwiązania projektowe spełniają założenia i wymogi MPZP dla 
miejscowości Turawa Marszałki. 

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na załączonej mapie - rys.01  

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowane  urządzenia nie powodują ryzyka awarii, która mogłaby spowodować 
oddziaływanie na środowisko. Zaprojektowane rozwiązania umożliwiają czasowe 
wyłączenie poszczególnych odcinków w dowolnym momencie, ich bieżącą 
konserwację i szybką wymianę w przypadku awarii. Projektowane sieci mają 
charakter niezbiorczy. 

Projektowane obiekty budowlane nie są wymienione w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2004 r.w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 

2.5. Dane informacyjne o podleganiu pod konserwatora zabytków. 

Stwierdza się, że teren na którym projektuje się sieci wodociągową z przyłączami nie 
podlega ochronie konserwatora zabytków. 

2.6. Informacja o oddziaływaniu obiektu. 

Z uwagi na charakter i zakres inwestycji obszar oddziaływania obiektu i uciążliwości 
na okolice w myśl art. 28 ust. 2 „Prawo Budowlane” obejmuje tylko działki objęte 
opracowaniem. 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. 
 

3.1. Projektowane rozwiązania techniczne. 

Dla celów zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p. pożarowych 
przedmiotowych działek projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej PE Ø90mm i z 
przyłączami  PEØ32mm do studni wodomierzowych na posesjach.  

3.2. SIEĆ i PRZYŁĄCZ WODY. 

3.2.1. Źródło wody.  
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Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanej  sieci wodociągowej z przyłączami 
będzie istniejący wodociąg PCV Ø90mm w ul. Jodłowej/Grabowej. 
 
3.2.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

Zapotrzebowanie wody dla planowanych pod zabudowę jednorodzinną posesji 
wyniesie Qmax. = 0,6  m3/d na jeden budynek mieszkalny. 

3.2.3. Ilości wody na cele p. pożarowe.  

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych ( Dz.U.Nr. 121 poz.1139 ) potrzeby ochrony p.pożarowej  przyjęto 
w wysokości jak dla jednostki osadniczej poniżej 2000 mk : 

Qs  =  5,0 dm3/s    przy  ciśnieniu min.  10,0 m. sł. wody.  

Projektowany wodociąg zapewni ww parametry w każdym punkcie projektowanej 
sieci i na projektowanym hydrancie nadziemnym Dn80m.  

3.2.4. Projekt sieci wodociągowej. 

3.2.4.1.  Dobór średnic i materiału. 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur : 

1. PE100-RC (dwuwarstwową z warstwą ochronną 3mm do przewiertów 
horyzontalnych), SDR 17,  PN1,0 MPa,  ∅ 90mm  L= 161 m  

Włączenie odcinka projektowanej sieci  na działce nr 75 na skrzyżowaniu ulicy         
ul. Jodłowej z Grabową wykonać poprzez wcinkę za pomocą trójnika. 

Układ i  średnice pokazano na  Projekcie zagospodarowania terenu – Rys.nr. 01. 

Przyjęte średnice rurociągu wodociągowego gwarantują  uzyskanie odpowiedniej 
wydajności i ciśnienia wody w każdym punkcie rurociągu. 

3.2.4.2. Własność terenu. 

Wodociąg przebiegać będzie przez teren drogi gminnej ul. Jodłowa dz. nr 75  i w 
pasie zielenie dz. nr 92/30 na co inwestor uzyskał uzgodnienie i prawo 
tymczasowego dysponowania terenem na cele budowlane. 

3.2.4.3. Skrzyżowania z innymi sieciami i drogami. 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z siecią telekomunikacyjną, 
energetyczną NN i kanalizacyjną tłoczną. W miejscach skrzyżowań poza pasem 
jezdni wymagane jest wykonanie ręcznej odkrywki celem ustalenia faktycznej 
głębokości posadowienia istniejących sieci. Skrzyżowania z eNN i kablami 
telekomunikacyjnymi następują na odcinkach poprzecznych prowadzonych w rurach 
osłonowych.  



7 

 

3.2.4.4. Uzbrojenie wodociągu. 

Na początku przewodu wodociągowego projektuje się wpięcie istniejącej sieci za 
pomocą trójnika prostego Dn80/80 kołnierzowego i łączników rurowo-kołnierzowych. 
Za miejscem włączenia projektuje się zabudowę zasuwy odcinającej kołnierzowej 
żeliwnej z miękkim uszczelnieniem  fig. 002  Dn80 o wolnym przelocie i miękkim 
sercu z obudową i skrzynką do zasuw. Na końcówce sieci fi 90mm projektuje się 
odejście poprzez trójnik PE fi90/90 z zasuwą Dn80 do hydrantu przeciwpożarowego 
Ø 80 nadziemnego  na ciśnienie do 1,0 MPa zlokalizowanego w odległości 30cm od 
linii rozgraniczającej. Projektuje się zasuwę j.w. z obudową i skrzynką  żeliwną do 
zasuw. Końcówkę sieci zaślepić zaślepką elektrooporowa PN-16. 

Na odgałęzieniach i załamaniach wodociągu oraz za kolanem stopowym hydrantu 
przewiduje się bloki oporowe, a pod zasuwami i hydrantami bloki podporowe. 
Wrzeciona zasuw należy umieścić w obudowie, wyprowadzić do poziomu terenu i 
obudować skrzynką żeliwną uliczną z zabezpieczeniem z bloczka betonowego. 
Zasuwy, hydranty i odgałęzienia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 

Zestawienie materiałów umieszczono na rysunku nr 02. 

3.2.4.5. Opis wykonania robót.  

Prace wykonać za pomocą przewiertów horyzontalnych bez naruszania nawierzchni 
bitumicznej, w dwóch odcinkach po 80,5m. Miejsce łączenia odcinków i 
przeprowadzania prób szczelności zlokalizowane jest w pasie zieleni. Projektowany 
rurociąg łączyć za pomocą zgrzewów  doczołowych lub kształtek elektrooporowych. 
Posadowienie rurociągu na głębokości 1,60m lub w miejscach skrzyżowań jeśli 
zajdzie potrzeba należy zwiększyć głębokość posadowienia by uzyskać wymagane 
odległości między skrajnymi punktami istniejącego uzbrojenia. 

Po wykonaniu wymaganych prób, pomiarów i odbiorów miejsce łączenia zasypać 
warstwami z jednoczesnym ubiciem. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is = 0,98. 

Miejsce robót uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wszystkie węzły jak i załamania rurociągu należy zabezpieczyć blokami oporowymi 
wykonanymi zgodnie z norma BN-81/9192-05  
Miejsca zamontowania armatury odcinającej oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 
umieszczonymi na słupkach stalowych w sąsiedztwie tej armatury z podaniem 
rodzaju armatury, średnicy i odległości jej posadowienia.                                 

Przy prowadzeniu zachować niezbędną staranność by nie uszkodzić istniejących 
znaków granicznych. 
 
3.2.4.6. Próba szczelności, dezynfekcja.  

Wykonany rurociąg poddać próbie szczelności zgodnie z wymogami normy PN-
70/1075 na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę uznaje się za dokonaną jeśli wymagane 
ciśnienie , w czasie 0,5 godz. nie ulega zmianom lub wahaniom. 
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Próbę odbiera dostawca wody.                                         

Rurociąg przed uruchomieniem należy zdezynfekować 3% roztworem wodnym 
podchloryny sodu w dawce 25 g NaOCl/ 1 m3 wody. Czas dezynfekcji 
(przetrzymania )  =  24 godz. 

Po zakończeniu dezynfekcji wodę z rurociągu spuścić do zbiornika, gdzie winna być 
poddana dechloracji aż do uzyskania dawki wolnego chloru w wodzie nie większej 
niz. 1,0 mg Cl2 / dm3 wody. 

Dechlorację przeprowadzić 30 % roztworem wodnym tiosiarczanu sodowego. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociąg przepłukać  - do momentu utraty 
odczuwalnego zapachu chloru. 

3.2.4.7. Podłączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci . 

Podłączenie nowoprojektowanego odcinka wodociągu PE Ø90mm  do istniejącej 
sieci PCV Ø90mm   wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego prostego Dn80/80, a 
za nim zamontować zasuwę kołnierzową Dn80. Wcinkę w istniejący rurociąg 
wykonać pod nadzorem WiK Turawa.   

 
3.3. Projekt przyłącza wody.  
 
3.3.1. Dobór średnic i materiału. 
 
W celu zapewnienia dostawy wody dla budynków  projektuje się przyłącza z rur 
PE80 SDR 17, Ø32mm o długościach jak w zestawieniu, prowadzone od 
projektowanej sieci do projektowanych studni wodomierzowych Dn450mm.  

L.P. Nr przyłączanej działki  Długość [m] materiał 

1. 91/1 2,7 PE SDR17 Ø32 

2. 91/3 4,0 PE SDR17 Ø32 

3. 68/10 2,9 PE SDR17 Ø32 

4. SUMA : 9,6m  

 

Przebieg tras przewodów, ich średnice i spadki oraz miejsce posadowienia studni 
wodomierzowych pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 
oraz profilach podłużnych w skali 1:500/100.  

Odcinek przyłącza do SW2 poza miejscem wpięcia do sieci wykonać bez naruszenia 
nawierzchni bitumicznej za pomocą przecisku.  
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3.3.2.  Wpięcie przyłącza do rurociągu zasilającego. 
 
Przyłącza wodociągowe podłączyć do rurociągu zasilającego za pomocą 

nawiertaki NWZ/PE  fi 90/32. 
Na zasuwie zamontować obudowę ( z zabezpieczeniem ) a następnie skrzynkę 
uliczną zasuw typ B w obudowie betonowej. 

Miejsca zamontowania armatury odcinającej oznaczyć tabliczkami informacyjnymi 
umieszczonymi na słupkach stalowych w sąsiedztwie tej armatury z podaniem 
rodzaju armatury, średnicy i odległości jej posadowienia.    

3.3.3.  Roboty ziemne i oznakowanie. 

Projektuje się posadowienie przewodu na podłożu wykonanym z piasku o 
grubości warstwy 10 cm spełniającej równocześnie rolę warstwy wyrównawczej. 

Głębokość wykopu 1,4-1,6 [m] poniżej poziomu terenu.  

Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że w poziomie posadowienia zalegają 
grunty piaszczyste nadające się do bezpośredniego posadowienia kanałów należy 
zrezygnować z wykonywania podsypki. Łączenie rur należy wykonać za pomocą 
kształtek skręcanych typu fisher. Przewody do wysokości 0,3 m nad rurą winny być 
zasypane gruntem piaszczystym z dokładnym jego ręcznym zagęszczeniem. 
Wejście przewodu do budynku zlokalizowane pod fundamentem musi przebiegać w 
rurze osłonowej. 

Na wysokości 0,4 [m] nad wodociągiem należy ułożyć taśmę znacznikową 
z tworzywa sztucznego z wkładką metalową w kolorze niebieskim. 

Przed zasypaniem sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać próby 
szczelności. Oznakowanie uzbrojenia na przewodzie wykonać zgodnie z normą PN-
86/B-09700.  

3.3.4. Studnia wodomierzowa i zespół pomiarowy. 

Pomiar zużycia wody usytuowano w typowej studni wodomierzowej 
PVCØ450mm, zlokalizowanej w odległości 1-2m od linii rozgraniczającej. Przyłącze 
wprowadzić do studni wg wytycznych producenta. 

W celu pomiaru  zużytej  wody  projektuje się wodomierz  skrzydełkowy  typ  JS 2,5 
średnicy  φ20 mm.  Po obu stronach wodomierza zamontować zawory przelotowe 
kulowe Dn20 oraz od strony instalacji zawór antyskażeniowy  typu  EA   DN20 i 
zawór spustowy. Studnię wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 

3.3.5. Próba szczelności, dezynfekcja. 

Wykonane rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie z wymogami normy PN-
81/B-10725. 
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Rurociągi  przed uruchomieniem należy zdezynfekować 3% roztworem wodnym 
podchloryny sodu. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociągi przepłukać  - do momentu utraty 
odczuwalnego zapachu chloru. 

 
3.4. UWAGI  DLA  WYKONAWCY. 

 
 Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujący warunków 
technicznych i b.h.p. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. 

Roboty ziemne związane z budową projektowanych odcinków należy prowadzić 
z zachowaniem wymogów warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych i robót budowlanych zawartych w normach : 

PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów wodociągowych 

PN-91/B-10728 –Studzienki wodociągowe. 

Roboty w obrębie skrzyżowań z innymi urządzeniami prowadzić  sposobem ręcznym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy (robót) w okresie 
trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę 
urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., 
oraz uzyska od Inwestora będącego właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia 
tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

3.5. UWAGI  DLA  INWESTORA. 
a) Przed przystąpieniem do robót, Inwestor powinien zawiadomić WiK Turawa i UG 

Turawa o terminie  rozpoczęcia robót. Wcinkę w istniejącą sieć wykonać pod 
nadzorem WiK Turawa. 

Opracował : 
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INFORMACJA DOTYCZACA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

„ B i OZ” 

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-
07-2003r.)  

 

 

Nazwa obiektu  :                Sieć wodociągowa z   

budowlanego                   przyłączami  

                                        

Lokalizacja :                      Turawa  ul. Jodłowa działki nr 75, 92/30, 91/1, 91/3 
                                             i 68/10 k.m. 1 obręb Turawa gm. Turawa 
 
 

 
 Inwestor:                              WiK Turawa Sp. z o.o. 
                                             46-045 Kotórz Mały ul. 1-go Maja 5 

 

    

Projektant :                          mgr inż. Krzysztof Woźniak 

       upr. bud. nr OPL/0237/PWOS/06 
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Niwki 28.04.2017r. 

 

CC ZZ ĘĘ ŚŚ ĆĆ   OO PP II SS OO WW AA   
 

1. Zakres robót:  

-    Sieć wodociągowa Ø 90mm  PE i przyłącz 32mmPE 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

- na działkach budynki mieszkalne 
- teren uzbrojony w sieć telekomunikacyjną, eNN,  ks.tł.110mm. 
- drogi gminne 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Drogi ( ruch kołowy ). 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich 
występowania. 

-    Potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu jest     
     możliwość przysypania ziemią. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania    
     robót montażowych w wykopie. 

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

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 
robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie 
sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać założenia zawarte 
w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126) 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie 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. 

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z 
treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem robót w pasie drogowym.  

- odpowiednie oznakowanie robót w pasie drogowym, 

- roboty montażowe wykonywać przez min 2 robotników. 

- należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi  

- Do transportu używać  zawiesi z atestami i zabezpieczeniami przed wypięciem. 


