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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Założenia do niniejszego projektu stanowią: 

• zlecenie Inwestora nr umowy DZp/DT/Z0/13/2011 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• dokumentacja geologiczna 

• inwentaryzacja zieleni 

• warunki techniczne zaopatrzenia szpitala w wodę pismo DT/141/2011 z dnia 19.10.2011 

• warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej SE/1861/POD/4786/2011/3 z dnia 

12.07.2011r. 

• obowiązujące normy i przepisy 

• uzgodnienia branżowe  

5. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest „Projekt wodociągu dla dwustronnego zasilania 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.  

Wodociąg ma na celu zapewnienie niezawodności dostaw wody do szpitala, będzie niezależnym 

źródłem wody na cele bytowe i przeciwpożarowe. Wodociąg zostanie połączony z istniejącą siecią 

wodociągową będącą własnością szpitala i zapewni dostawę wody do wszystkich budynków 

zlokalizowanych w obrębie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” 

przy ul. Gliwickiej 33.  

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 3427/123, 3425/57, 4106/41, 431/18, 438/31, 

432/15, 437/31, 4147/41, 4140/41, 4142/41, długość przewodów wodociągowych 796, 4m.  

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W 

RYBNIKU 44-201 RYBNIK UL. GLIWICKA 33 

 

W zakres projektu wchodzi: 

• wodociąg DN225mm o łącznej długości 796, 4m wraz z hydrantami zewnętrznymi  

• komora wodomierzowa. 

• studnia odwadniająca 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. W chwili obecnej 

szpital jest zasilany z sieci wodociągowej PWiK w Rybniku, jest to zasilanie jednostronne i stanowi 

jedyne źródło zasilania w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych. Na terenie Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku istnieje sieć wodociągowa wewnętrzna, której 

właścicielem i eksploatatorem jest szpital. 



 

Istniejące sieci są połączone w komorze pomiarowej stanowiącej granice obydwu sieci. 

Istniejący stan nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, nie spełnia 

również wymogów stawianych obecnie przez przepisy prawa.  

Na terenie objętym inwestycją uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa, ciepłownicza, przewody energetyczne kablowe i napowietrzne, sieć teletechniczna.  

Właścicielem tych sieci jest Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

i stanowią one instalacje wewnętrzne szpitala.  Teren, na którym zlokalizowano inwestycje jest 

częściowo objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Teren inwestycji nie jest pod wpływem oddziaływań górniczych, stąd projektowane elementy sieci 

nie muszą być zabezpieczone na ich oddziaływanie. 

6.1 WARUNKI GRUNTOWE I WODNE. 
Projektowana trasa wodociągu przebiega na terenie obejmującym lokalne wzniesienie w 

rejonie ul. Gliwickiej w Rybniku. Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędu. Stwierdzono występowanie średniozagęszczonych piasków drobnych, pylastych i 

średnich oraz pospółki. Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów o miąższości 0,5-1,2m, 

zbudowanych z piasków średnich, pospółek, kamienie, cegieł, żwiru i humusu. W dokumentowanym 

podłożu do głębokości 3m nie nawiercono wody gruntowej.  

Wszystkie grunty rodzime charakteryzują się dobrymi parametrami nośności, nasypy stanowią 

warstwę nienośna i należy je usunąć z wykopu fundamentowego. Przedmiotowy obszar 

charakteryzują proste warunki gruntowe, a powyższy obiekt można zaliczyć do I kategorii 

geotechnicznej.  

6.2 WPŁYW PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU NA ŚRODOWISKO.  
Projektowany wodociąg nie wymaga stosowania strefy ochronnej. Realizacja inwestycji nie 

wpłynie na pogorszenie stanu otaczającego środowiska. Rurociąg wody pitnej ułożony będzie pod 

ziemią na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu. Pas terenu zajęty pod budowę rurociągu 

po realizacji inwestycji zostanie odtworzony do stanu istniejącego. 

6.3 ISTNIEJĄCA ZIELEŃ.  
Trasa wodociągu została zaprojektowana w taki sposób, aby ominąć istniejące drzewa.  

Jedynie w rejonie projektowanej komory wodomierzowej zajdzie konieczność wycinki istniejących 

drzew (rodzaj drzew do wycinki wg inwentaryzacji zieleni). Zieleń w obrębie szpitala jest objęta 

ochroną konserwatorską. Trasę projektowanego wodociągu uzgodniono z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Odcinek wodociągu biegnący na terenie parku „Wiśniowiec” uzgodniono  

z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rybniku.  

Inwentaryzacja zieleni stanowi odrębne opracowanie.  

6.4 WARUNKI GÓRNICZE. 
Zgodnie z pismem L.dz.RYB./5141/0342/11/10613/MP Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, 

obszar objęty inwestycją leży poza terenami górniczymi. 



 

6.5 WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. 
Projektowany wodociąg biegnie przez obszar objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach. Ochronie podlega drzewostan w całym zakresie inwestycji. W związku z 

powyższym zostały wydane warunki wykonania inwestycji w obszarze chronionym, do których 

wykonawca zamierzenia musi się bezwzględnie stosować. 

6.6  DROGI W PASIE PROJEKTOWANEGO WODOCI ĄGU. 
Projektowany wodociąg na terenie szpitala został zaprojektowany w drodze wewnętrznej szpitala.  

Droga posiada nawierzchnie typu „trylinka”. Na odtworzenie drogi zostanie opracowany odrębny 

projekt odtworzenia nawierzchni.  

7  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projektowany wodociąg będzie zasilany w wodę z magistrali wodociągowej DN1000mm 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Włączenie do magistrali należy 

wykonać w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Komora wodomierzowa jak też część 

wodociągu zlokalizowano na działkach należących do Urzędu Miasta Rybnika.  

Włączenie należy wykonać pod nadzorem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w 

Katowicach Oddział Sieci Magistralnej w Żorach. Ciśnienie wody w magistrali w miejscu włączenia 

wynosi od 1,1 do 1,3 MPa pismo SE/1861/POD/4786/2011/3. Rurociąg należy wykonać z 

przewodów PE 100 SDR11 DN225mm, na wodociągu zostanie zabudowane odwodnienie, 

odpowietrzniki ziemne, zasuwy oraz hydranty.  

Wodociąg został zaprojektowany w ścieżce żwirowej, terenie zielonym a w obrębie szpitala w 

drodze o nawierzchni z kostki betonowej typu „trylinka”. Drogi na terenie szpitala są drogami 

wewnętrznymi. 

Włączenie do istniejącej sieci wykonano w trzech miejscach, do istniejących przewodów 

wodociągowych DN110mm. Istniejące przewody stanowią sieć pierścieniową. Podłączenie 

projektowanego wodociągu pokazano na planie sytuacyjnym a sposób podłączeni zapewni optymalne 

zasilenie w wodę sieci istniejącej. 

 



 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY. 

8 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD Ę 

Zgodnie z pismem odbiorcy wody DT/141/2011 z dnia 17.10.2011 zapotrzebowanie Szpitala na wodę   

ustalono na poziomie: 

- zapotrzebowanie na cele bytowe: maksymalne chwilowe 60 m3/h 

- zapotrzebowanie na cele bytowe miesięczne: 6700 m3/miesiąc 

- zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe 108 m3/h 

 

Do zewnętrznej akcji pożarowej przyjęto prace trzech hydrantów DN80mm o wydajności nominalnej 

10 l/s, przepływ wyniesie 3x 36 m3/h, łącznie 108 m3/h. 

 

Obliczenia 

ODCINEK PRZEPŁYW ŚREDNICA PRĘDKOŚĆ 
STRATA 

CIŚNIENIA 

w1-w41  

(przepływ normalny)
16,6 l/s 225 V=0,62 i=0,214% 

w1-w41 

(przepływ p.poż.) 
46,6l/s 225 V=1,76 i=1,326% 

 

Obliczenia dokonano na podstawie wykresów dla rur ciśnieniowych PE100 SDR17. 

Przy założeniu, ze w miejscu wpięcia do magistrali DN1000 ciśnienie w punkcie w1, wyniesie  

1,1 MPa, to uwzględniając straty liniowe, miejscowe oraz różnice wysokości ciśnienie w punkcie w41  

powinno wynosić 0,8 MPa.  

8.2  ZESTAW WODOMIERZOWY. 

Zestaw wodomierzowy zabudowano w komorze wodomierzowej. Sposób zabudowy wodomierza 

pokazano w części rysunkowej.  

Dobrano wodomierz śrubowy WPD marki Sensus  (można zastosować wodomierz innej firmy o 

podobnych parametrach) wraz z zasuwami odcinającymi przed i za wodomierzem. 

 

Dobór wodomierza 

Wodomierz śrubowy WPD Sensus DN150mm PN16  

Obliczeniowy przepływ – 168 m3/h – dla celów socjalnych i przeciwpożarowych 

Maksymalny strumień objętości wodomierza: 300 m3/h 

q<0,7 x Qmax 

warunek poprawności doboru został spełniony:  

168 m3/h < 210 m3/h 



 

Parametry metrologiczne wg ISO 4064 dla klasy B 

- nominalny strumień objętości wodomierza – 150 m3/h 

- maksymalny strumień objętości wodomierza – 300 m3/h 

- średnica nominalna DN150 mm 

- długość zabudowy 300 mm 

Wymagania dotyczące zabudowy wodomierza: 

- odcinek prosty przed wodomierzem 3x DN  

3x150mm = 450mm 

- odcinek za wodomierzem – brak wymagań  

Przed wodomierzem należy wykonać wstawkę stalową dwukołnierzową DN150mm o długości 470mm 

natomiast za wodomierzem należy wykonać wstawkę stalową dwukołnierzową o długości 300mm. 

8.3  ZASTOSOWANE RURY I KSZTAŁTKI. 

Podstawowym materiałem do budowy wodociągu będą rury z PE100 SDR11 typu Wavin lub 

tożsame, dostosowane do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego o średnicy: Ф225x20,5 mm, 

Ф160x14,6 mm, oraz Ф 90x8,2 mm na podejściu do hydrantu, odporne na ciśnienie 1,6MPa. 

W punktach załomowych należy zastosować łuki gięte o katach 15°, 30°, 45°, 60° i 90°. Na 

odgałęzieniach należy zastosować trójniki równoprzelotowe, redukcjne DN225/160, DN225/90, 

DN225/63 lub redukcje  

Zestawienie długości przewodów: 

− DN 225x20,5mm – L=774,0m 

− DN 160x14,6mm – L=3,0m 

− DN 90x14,6mm – L=17,9m 

 

8.4  ZASTOSOWANA ARMATURA. 

 Armatura winna spełniać wymagania PN-EN 1074, zastosowano zasuwy z żeliwa 

sferoidalnego, kołnierzowe, równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem zamknięcia i oringowym 

uszczelnieniem trzpienia (zalecane 3 oringi) np. firmy Hawle lub równoważne. Obudowy do zasuw 

teleskopowe wraz z skrzynkami ulicznymi żeliwnymi. Przy montażu zasuw DN 80, DN150 należy 

zastosować tuleje kołnierzowe wraz z kołnierzami galwanizowanymi. 

zasuwy sieciowe  

• korpus, pokrywa z żeliwa sferoidalnego gatunek nie mniej niż EN-GJS 400 

• klin z miękkim, elastomerowym uszczelnieniem (całkowicie pokryty gumą EPDM, 

włącznie z kieszenią nakrętki otworem trzpienia) 

• trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym  

• oznaczenie średnicy i ciśnienia na korpusie w formie odlewu 

• malowanie proszkowe, grubość powłoki 250� 

• korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem 

• zabudowa krótka, atest PZH, instrukcja w języku polskim 



 

• zalecany producent posiadający certyfikat ISO 9002 

skrzynki uliczne  

•  pokrywa i kadłub – żeliwo szare 

• sworzeń łączący pokrywę z kadłubem ze stali nierdzewnej zabezpieczony przed 

demontażem lub samoczynnym odkręceniem, nakrętką wyposażoną we wkładkę 

teflonową 

• izolacja skrzynek – lakier asfaltowy  

8.5 HYDRANTY NADZIEMNE. 

Dla czerpania wody na cele pożarowe zastosowano hydranty nadziemne DN80mm, rozmieszczone 

wzdłuż drogi wewnętrznej szpitala. 

Zastosowano hydranty spełniające następujące wymagania: 

− zgodność z normą PN-EN 1071 i PN-EN 1074 

− ciśnienie nominalne 1,0MPa 

− połączenia kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 na 1,0MPa 

− dodatkowe zamknięcie wody w postaci kuli, kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym 

wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji np. zbrojenie, budowa komórkowa. 

− korpus z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony zewnętrznie proszkowo farbą epoksydową a 

wewnętrznie proszkowo farbą epoksydową lub emaliowane 

− wrzeciono i trzpień uruchamiający – stal nierdzewna 

− odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, a w położeniach 

pośrednich i przy otwarciu powinno być szczelne 

− przy ciśnieniu 0,2MPa wydajność hydrantu powinna wynosić 10dm3/s 

 
Przy montażu hydrantu przyjęto następujące zasady: 

− zastosowano zasuwę odcinająca kołnierzową DN80mm  

− między zasuwą a kolanem stopowym wstawka dwukołnierzowa z rury żeliwnej DN80 o 

długościach  1,0m, aby uzyskać odległość min. 1,0m między zasuwą a hydrantem - 

wymagania normy PN-B-02863.  

− rozmieszczenie hydrantu i średnica przewodów przeciwpożarowych zgodne z 

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003r.  

− pod zasuwę o średnicy DN80mm należy jako podparcie zastosować płytę betonową 

chodnikową o wymiarach 0.5x0.5x0,07m, a pod hydrant dwie płyty.  

8.6 WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU DO MAGISTRALI DN100 0mm. 

Po wykonaniu i zabezpieczeniu wykopu należy wykonać otwór w osi istniejącej magistrali 

wodociągowej o średnicy DN150mm. Przed wykonaniem włączenia należy wyłączyć przewód 

magistralny z eksploatacji a prace prowadzić pod nadzorem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów w Katowicach Oddział Sieci Magistralnych w Żorach. Do przewodu magistralnego należy 

dospawać króciec stalowy o średnicy DN150mm wraz z kołnierzem o długości ok. 30cm, wykonać 



 

otwór i zabudować zasuwę ziemną DN150mm wraz z obudowa i skrzynka uliczną. Króciec stalowy 

należy wycementować od środka za pomocą specjalnych zapraw do cementacji rurociągów, od 

zewnątrz zabezpieczyć antykorozyjnie taśmami izolacyjnymi i środkami bitumicznymi.  

Odcinek pomiędzy króćcem a komora wykonać z rur PE100 SDR11 DN160mm. Uszkodzenia 

izolacji przewodu magistralnego należy naprawić taśmami izolacyjnymi i środkami bitumicznymi do 

izolacji przewodów stalowych.  

8.7 KOMORA WODOMIERZOWA. 

Zaprojektowano komorę wodomierzową o wymiarach zewnętrznych 2,5x5,25m betonową.  

Szczegóły technologiczne komory przedstawiono na rys. 3. W komorze zostaną zabudowane 

następujące elementy: 

− tuleja kołnierzowa DN160/150mm wraz ze złączem elektrooporowym DN160mm 

− zasuwa przed wodomierzem DN150mm 

− prostka dwukołnierzowa L= 470mm  

− wodomierz typu „Sensus” DN150mm  

− prostka dwukołnierzowa L= 300mm  

− wstawka montażowa DN150mm 

− zasuwa za wodomierzem DN150mm 

− filtr (osadnik siatkowy) DN150mm 

− reduktor ciśnienia typu „Hawido” DN150mm 

− zawór zwrotny antyskażeniowy DN150mm 

− wstawka montażowa DN150mm 

− zasuwa przed wodomierzem DN150mm 

− zwężka redukcyjna kołnierzowa DN150/200mm 

− tuleja kołnierzowa DN225/200mm wraz ze złączem elektrooporowym DN225mm 

W komorze przewidziano dwa włazy po przeciwległych stronach komory o średnicy DN600 

typu D400 z zamknięciem dla zabezpieczenia przed wejściem osób postronnych. Pod włazami 

należy zainstalować stopnie złazowe żeliwne co 25mm wg PN-64/H-74086 lub drabinki stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie.   

Wentylacje komory stanowią dwa kominki wentylacyjne DN110mm, jeden o długości L= 2,5m 

jako nawiewny, drugi o długości L=1,1m jako wywiewny. Oba kominki należy wynieść 0,5m ponad 

poziom terenu. W miejscu prostki kołnierzowej przed wodomierzem należy zainstalować punkt 

poboru wg wytycznych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach i rysunku 

szczegółowego. 

Dno komory należy wykonać ze spadkiem 2% w kierunku włazu kontrolnego.  

W ścianach komory należy wykonać otwory i zabudować przejścia szczelne łańcuchowe, średnice 

otworów należy dobrać wg instrukcji producenta przejść szczelnych (typu „Integra” lub tożsame). 

Otwory wykonać na wysokości ok. 70cm ponad dnem komory. Pod armaturę należy wykonać 

podparcia betonowe. Komorę należy obsypać humusem o grubości ok. 25cm.  



 

Dla komory zostanie opracowany projekt konstrukcyjny, posadowienie komory należy 

dostosować do istniejących warunków gruntowo – wodnych. Strop komory wykonać z możliwością 

demontażu z dwóch elementów. Komorę należy wykonać jako szczelną i zabezpieczyć przed 

przenikaniem wód gruntowych i opadowych.  

8.8 ODWODNIENIE WODOCIĄGU. 

W celu odwodnienia rurociągu w najniższym punkcie terenu zabudowano studnie 

odwodnieniową betonową DN1200mm prefabrykowaną. Odwodnienie zaprojektowano jako 

jednostronne DN225mm z zasuwą DN200 na przewodzie odwadniającym. Odcięcie od przewodu 

wodociągowego należy wykonać za pomocą dwóch zasuw DN200mm. Zastosowano zasuwy ziemne 

w obudowie i skrzynkami żeliwnymi. Przewód odwadniający należy wykonać ze spadkiem 2%  

i odprowadzić do studni odwadniającej. Studnię należy przegłębić o 1m w stosunku do rzędnej 

przewodu odwadniającego.  

Zastosowano studzienkę betonową, którą należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 

1917:2004, z betonu o wytrzymałości minimum 40MPa i nasiąkliwości maksymalnie 6%. Studnie 

wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Ф1200mm z dnem prefabrykowanym 

oraz przykręcanym włazem DN 600 klasy D400. Pokrywa włazu z zamknięciem ryglowym  

i wypełnieniem betonowym. Studnie należy posadowić na 20 cm warstwie betonu B25 i podsypce 

piaskowej. W studzience zamontować typowe stopnie złazowe.  

Należy wykonać izolację powłokową trójwarstwową zewnętrzną zabezpieczającą przed 

infiltracją wód gruntowych. Przejście rurociągu przez ściany studzienki wykonać jako typowe 

przejście szczelne osadzane w trakcie wykonywania studni, lub zamontowane przed dostarczeniem 

materiałów na budowę w zakładzie prefabrykacji zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Wodę ze studni odwadniającej należy pompować do samochodów typu „WUKO”. 

8.9 ODPOWIETRZENIE WODOCIAGU. 

W celu odpowietrzenia wodociągu w najwyższych punktach przewodu zastosowano 

odpowietrzniki ziemne typu 9822 DN50 o głębokości zabudowy do 1,0m (długość całkowita 1055) ze 

skrzynką żeliwną uliczna o średnicy 300mm - 3 sztuki firmy Wavin lub tożsame.  

Skrzynki należy umieścić na warstwie drenażowej. Pod zabudowę odpowietrznika na 

przewodzie należy zastosować trójnik redukcyjny lub obejmę siodłową DN225/63mm z tuleją 

kołnierzową DN63/50mm 

8.10  PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE  

Wzdłuż projektowanego wodociągu istnieje wodociąg DN110mm. W przypadku, kiedy Inwestor 

na etapie budowy zdecyduje o wyłączeniu istniejącego odcinka z eksploatacji, należy przepiąć 

istniejące przyłącza wodociągowe do nowego przewodu,  wodociąg istniejący wyłączyć z eksploatacji  

na odcinku wskazanym przez Inwestora, końce istniejącego wodociągu zaślepić. 

Włączenia należy wykonać przy pomocy opaski do nawiercania z zaworem SDR11 do rur PE 

firmy Wavin lub tożsame, z obudową do zasuw i skrzynką uliczną. Średnicę przyłączy, ilość oraz 

rodzaj zastosowanych kształtek określi wykonawca podczas wykonywania wodociągu zasilającego. 



 

9 TECHNOLOGIA WYKONANIA I WYTYCZNE REALIZACJI. 

Skrzynki do zasuw i hydrantów, które znajdować się będą poza chodnikami należy zabetonować 

w „klocek” o wymiarach odpowiednio 50x50x15cm i 80x80x15cm z betonu B25.  

Pod każdą zasuwę należy jako podparcie dać płytę betonową chodnikową o wymiarach 

50x50x7cm, a pod hydrant dwie. 

Zabudowaną armaturę podziemną należy oznakować tabliczkami mocowanymi do ogrodzeń 

siatkowych a wypadku ich braku, mocować je na słupkach z rury stalowej ocynkowanej Φ50mm 

wysokości 2,5m dół rozcięty, rozgięty i zabetonowany w „klocek” betonowy o wymiarach 0,3x0,3x1m. 

Tabliczki orientacyjne powinny być zgodne z normą PN-86/B-09700. 

Końcówki ułożonych w wykopie rur po zakończeniu prac dziennych należy zabezpieczyć przez 

nałożenie zaślepki odpowiedniej średnicy i owinięcie styku taśmą samoprzylepną. Można też 

zabezpieczać końcówki dopasowanymi korkami drewnianymi z owinięciem styku taśmą 

samoprzylepną. Zabezpieczenie jest konieczne z uwagi na możliwość zalania i zamulenia przez wody 

opadowe jak również zabezpiecza przed przedostaniem się do rur gryzoni, które padając stwarzają 

zagrożenie sanitarne.  

Rury będą łączone przez zgrzewanie doczołowe lub przez zgrzewanie elektrooporowe. 

Połączenia pomiędzy projektowanymi przewodami PE a istniejącymi przewodami stalowymi i 

żeliwnymi należy realizować za pomocą redukcji elektrooporowych DN225/110, tulei kołnierzowej 

DN110, na rurociągu stalowym należy zabudować trójnik DN100/100. Połączenia pomiędzy 

istniejącymi przewodami PE a projektowanymi należy wykonać za pomocą redukcji PE225/110 

  oraz obejmy siodłowej elektrooporowej DN110/110.  

W przypadku wyłączenia z eksploatacji fragmentu wodociągu istniejącego należy zastosować zaślepki  

wraz z kształtkami na końcach przeciętych przewodów.  

Przed połączeniem sieci projektowanej z istniejąca w miejscach włączeń należy wykonać wykopy 

kontrolne i stwierdzić z jakiego materiału i w jakim stanie technicznym jest sieć istniejąca. 

Na czas wykonywania włączeń do wodociągów istniejących wodociągi te należy okresowo wyłączyć z 

eksploatacji na odcinkach, na których będą dokonywane włączenia. 

9.1 POSADOWIENIE WODOCIAGU I ZABEZPIECZENIE WYKOPU.  
 

Roboty ziemne związane z budową przyłącza wodociągowego należy prowadzić zgodnie z 

przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.” W powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole  

i określenia”. 

Wykopy winny być wykonane jako ciągłe wąsko przestrzenne, o ścianach odeskowanych i rozpartych 

z zastosowaniem obudowy pogrążalnej. W miejscach występowania gruntów suchych i półzwartych 

dopuszcza się deskowanie ażurowe niepełne. Rozwiązanie ewentualnego odwodnienia przejmie 

wykonawca zgodnie ze swą wiedzą i doświadczeniem oraz posiadanym sprzętem na podstawie 

stwierdzonego poziomu wód gruntowych w czasie budowy. 



 

Ze względu na zagospodarowanie terenu wykopy będą prowadzone jako wąskoprzestrzenne 

umocnione. Wykopy będą wykonywane w 80% mechanicznie i 20% ręcznie. Urobek z wykopów 

będzie składowany na poboczach wykopów lub wywożony na odkład.  

Zasypkę wykopów należy prowadzić w sposób następujący:  

- w przypadku posadowienia w projektowanej drodze - podsypka z piasku średniego zagęszczonego 

do IS=98% i grubości 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 

30 cm nad rurę, pozostała część wykopu zasypać i zagęścić piaskiem do IS=98% do wysokości 

warstwy konstrukcyjnej drogi lub chodnika (patrz projekt drogowy) na szerokość wykopu z 

zagęszczeniem mechanicznym, w terenie zielonym - podsypka z piasku średniego zagęszczonego 

do IS=95% i grubości 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 

30 cm nad rurę pozostałą cześć wykopu zagęścić gruntem rodzimym. Zwracać należy uwagę by w 

obsypce nie znajdowały się kamienie.  

Posadowienie i zabezpieczenie wodociągu pokazano na rys. 9. 

9.2 PRZYGOTOWANIE TERENU. 
Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciągów należy bezwzględnie wykonać przekopy 

kontrolne w miejscu przewidywanego połączenia z istniejącą siecią wodociągową.  

Dokładne dane odnośnie lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego pozwolą na poczynienie 

niezbędnych korekt w projekcie i zachowanie właściwej odległości pomiędzy projektowanym i 

istniejącym uzbrojeniem. 

9.3 ZABEZPIECZENIE WYKOPU. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1 m a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi. 

Dla głębokości do 200 cm przewidziano typową obudowę skrzyniową MINIBOX KVL (max 

parcie ziemi 18 kN/m2). Wykop pod komorę wodomierzową należy wykonać jako szerokoprzestrzenny 

o nachyleniu ścian wykopu zapewniających bezpieczeństwo wykonywania robót w wykopie. 

9.4 OZNAKOWANIE WODOCIĄGU. 
Nad zasypaną rurą na wysokości 0,2m należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną niebieską z 

wkładką metalową z napisem wodociąg. Końce taśmy wyprowadzić do studni, skrzynek zasuwowych 

i budynków tak, aby do metalicznej końcówki można było w razie potrzeby podłączyć echolokator. 

Oprócz taśmy z wkładką metaliczną należy bezpośrednio na rurociągu wody w wykopie 

układać drut lub linkę o przekroju 1,5 mm2 (podwójna identyfikacja). Końcówki drutu lub linki powinny 

być wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy.  

9.5 OZNAKOWANIE ARMATURY. 
Zabudowaną armaturę podziemną należy oznakować tabliczkami mocowanymi do ogrodzeń 

siatkowych czy murów domów, a wypadku ich braku, mocować je na słupkach z rury stalowej 

ocynkowanej DN50mm wysokości 2,5m dół rozcięty, rozgięty i zabetonowany w „klocek” betonowy o 

wymiarach 0,3x0,3x1m. 



 

9.6 ODWODNIENIE WYKOPU. 
W przypadku występowania wody rozwiązanie odwodnienia przyjmie w wykonawca zgodnie ze 

swoją wiedzą i doświadczeniem oraz posiadanym sprzętem na podstawie stwierdzonego poziomu 

wód gruntowych w czasie budowy. Woda, która może pojawić się w wykopie w czasie deszczu winna 

być prowadzona rowkiem wykonanym w dnie wykopu do studzienki zbiorczej wypełnionej żwirem i 

wypompowana na zewnątrz. 

10 PRÓBY CIŚNIENIA, PŁUKANIE, DEZYNFEKCJA. 

Przyjęto, że ciśnienia robocze w projektowanym wodociągu nie przekroczy 1,0 MPa. Ciśnienie 

próbne zgodnie z postanowieniami PN-B 10725 /1997 będzie wynosić:  

- dla proj. wodociągu  Pp = 0,8 x 1,5 ~ 1,2MPa 

Próby ciśnienia wykonać zgodnie z postanowieniami powyższej normy.  

Zwraca się uwagę na konieczność odkrycia, kształtek i zamontowanej armatury podczas próby. 

Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Z próby należy 

sporządzić protokół.  

10.1 PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA. 
Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu przy 

szybkości nie mniejszej niż 1,5 m/s. W przypadku stwierdzenia, Że woda z przepłukiwanego 

wodociągu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest 

dezynfekcja.  

Do dezynfekcji należy zastosować podchloryn sodu w ilości 200 mg/l, czas dezynfekcji 24h. Po 

dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu należy dokonać analizy bakteriologicznej wody i części stałych w 

laboratorium Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

11 CZYNNOŚCI GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, sporządzona w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wzniesienie zmian 

na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Inwentaryzacje należy wykonać zgodnie z Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 

17.05.1989r. Dz.U.2000 Nr 100 poz. 1086 Art. 27 w zw. z art. 2 pkt 11. 

12 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

12.1 TELEKOMUNIKACJA, ENERGETYKA.  
W projekcie występują skrzyżowania z istniejącymi kablami. Prace pod liniami 

teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Konieczne jest zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i 

teletechnicznych w miejscach krzyżujących się z projektowanym wodociągiem. 

Zabezpieczenie wykonane będzie w taki sposób, że na istniejące kable założone zostaną rury 

dwudzielne PVC Ø110 mm, typu AROT. 



 

12.2 KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA. 
Przy skrzyżowaniach z kanałami należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodów 

kanalizacyjnych oraz studni co może spowodować zalanie wykopów ściekami sanitarnymi lub 

opadowymi.  

12.3 CIEPŁOCIĄGI. 
Dla zabezpieczenia projektowanego wodociągu na skrzyżowaniach z ciepłociągami 

zastosowano rury ochronne PE100 SDR17 o średnicy DN350mm i długości 3m.  

Rury ochronne pokazano na profilu i na planie sytuacyjnym. Rury przewodowe należy przeciągać po 

zamontowaniu płóz dystansowych np. typu Integra. Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami 

gumowymi.  

13 WYTYCZNE BHP 

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w zakresie bhp 

przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Wszelkie prace związane z wykonaniem wodociągu 

należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać warunków BHP określonych w Dz. U. Nr 

47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

� wymaganiami bhp w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1989r.) 

� innymi normami i obowiązującymi przepisami związanymi z profilem wykonywanych robót.  

Roboty prowadzić krótkimi odcinkami i na okres nocny należy bezwzględnie wykop zasypać 

pozostawiając niezasypany niewielki fragment, który należy przykryć przenośnymi blatami z bali 

drewnianych. Jeżeli w trakcie robót wystąpi konieczność umożliwienia przejścia nad wykopem 

należy go zrealizować przy pomocy przenośnych pomostów dla pieszych.  

14 UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

właścicieli uzbrojenia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót. 

2. Należy zlokalizować wodociąg magistralny DN1000 stalowy i w przypadku różnić głębokości 

ułożenia należy skorygować głębokość ułożenia wodociągu i komory wodomierzowej w 

stosunku do głębokości z profilu. 

3. Po wykonaniu wodociągu powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego oraz 

dostosować do oczekiwań inwestora. 

15 NORMY ZWIĄZANE 

1. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 



 

2. PN-B-1706/Az-1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

3. PN-B-06584 – Obudowa wykopów 

4. PN-D-96000 – Obudowa wykopów 

5. PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-92/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne. 

7. Dz. Ustaw. nr 8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r 

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401);  

16 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 

 
L.P. Wyszczególnienie  Ilość Jednostka  

1 Rury PE 100 SDR11 Ф225 mm 774,0 m 

2 Rury PE 100 SDR11 Ф160 mm 3,0 m 

3 Rury PE 100 SDR11 Ф90 mm 17,9 m 

4 Rura ochrona PE 100 SDR11 Ф350 mm 9,0 m 

5 Płozy dystansowe o wysokości 25mm 12 Kpl. 

6 Manszety gumowe DN 350/225 mm 6 Szt. 

7 
Żeliwna zasuwa DN 200 kołnierzowa w obudowie ziemnej z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia + skrzynka uliczna do zasuw 

14 Kpl. 

8 
Żeliwna zasuwa DN 150 kołnierzowa w obudowie ziemnej z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia + skrzynka uliczna do zasuw 

1 Kpl. 

9 
Żeliwna zasuwa DN 80 kołnierzowa w obudowie ziemnej z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia + skrzynka uliczna do zasuw 

4 Kpl. 

10 Żeliwna zasuwa DN 150 kołnierzowa z kółkiem ręcznym 3 Kpl. 

11 Tuleja kołnierzowa PE Ф225/200  29 Szt. 

12 Tuleja kołnierzowa PE Ф160/150  2 Szt. 

13 Tuleja kołnierzowa PE Ф63/50  3 Szt. 

14 Trójnik równoprzelotowy Ф225/225 mm PE 100 SDR 11;  
do zgrzewania doczołowego  

4 Szt. 

15 
Trójnik redukcyjny Ф225/90 mm PE 100 SDR 11;  
do zgrzewania doczołowego  

4 Szt. 

16 
Trójnik redukcyjny Ф225/63 mm PE 100 SDR 11;  
do zgrzewania doczołowego  

3 Szt. 

17 przejście szczelne łańcuchowe  na przewód DN160mm  1 Szt. 

18 mufa elektrooporowa DN160mm 2 Szt. 

19 prostka dwukołnierzowa stalowa DN 150mm L = 0,47m 1 Szt. 

20 
wodomierz śrubowy "WPD" do wody zimnej DN 150mm z możliwością 
zdalnego zliczania objętości 

1 Szt. 

21 wstawka montażowa "PO" DN 150mm 2 Szt. 

22 osadnik kołnierzowy DN 150mm (filtr) 1 Szt. 

23 zawór redukcyjny "HAWIDO" DN 150mm 1 Szt. 

24 
zawór zwrotny antyskażeniowy DN 150mm typ EA PN16 z możliwością 
nadzoru 

1 Szt. 

25 zwężka redukcyjna kołnierzowe "FFR" z żeliwa sferoidalnego Ф 150/200mm 1 Szt. 

26 tuleja kołnierzowa PE DN 200/225mm 1 Szt. 



 

27 mufa elektrooporowa  DN225mm 1 Szt. 

28 przejście szczelne łańcuchowe na przewód Ф 225mm 1 Szt. 

29 kominek nawiewny PVC L=2,5 Ф 110mm 1 Szt. 

30 kominek wywiewny PVC L=1,1 Ф 110mm   1 Szt. 

31 stopnie złazowe żeliwne 20 Szt. 

32 właz kanałowy DN600 klasy D400 z zamknięciem 3 Kpl. 

33 
króciec stalowy z kołnierzem L=0,3 Ф 150mm do przyspawania na rur. 
magistralnym 

1 Szt. 

34 opaska do nawiercania HAKU Ф 150mm z odejściem gwintowanym 1/2" 1 Szt. 

35 zawór kulowy z mufami gwintowanymi Ф 1/2" - 1 szt. 1 Szt. 

36 rura miedziana Ф 15mm do poboru próbek łączona przez lutowanie 3,5 m 

37 kolano miedziane  DN 15mm łączone przez lutowanie 1 Szt. 

38 rura osłonowa PVC DN 110mm  1 m 

39 mocowanie rury osłonowej PVC do ściany komory obejmami  mocującymi 2 Szt. 

40 złączka do rur miedzianych DN 15 GW 2 Szt. 

41 nypel redukcyjny mosiężny DN 1/2" / 3/8" 1 Szt. 

42 szybkozłączka DN15mm gniazdo (końcówka MĘSKA) 1 Szt. 

43 zaślepka na rurę PVC DN 110mm 1 Szt. 

44 skrzynka tworzywowa z zamknięciem 1 Kpl. 

45 
Zespół napowietrzająco – odpowietrzający (odpowietrznik ziemny wraz z 
skrzynka DN300mm o długości L=1055mm 

3 Kpl. 

46 Przejście szczelne DN200mm przez ścianę studni  1 Kpl. 

47 Kompletna studnia kanalizacyjna DN1200mm zgodna z PN-EN 1917:2004 1 Kpl. 

48 Kolano Ф225 mm 45º 5 Szt. 

49 Kolano Ф225 mm 30º 4 Szt. 

50 Kolano Ф225 mm 15º 18 Szt. 

51 
tuleja kołnierzowa  PE Dz 90/Dn 80mm z kołnierzem stalowym 
galwanizowanym (zabudowane na hydrancie)  

4 Kpl. 

52 króciec dwukołnierzowy Dn 80mm żeliwny L= 1,0m 4 Szt. 

53 kolano 90° żeliwne Dn 80mm ze stopką 4 Szt. 

54 Żeliwny hydrant nadziemny Dn 80mm 4 Kpl. 

55 płyty betonowe o wym. 0,50 x 0,50 x 0,07m  35 Szt. 

56 Drut sygnalizacyjny 796,4 m 

57 Taśma sygnalizacyjna niebieska z napisem wodociąg 796,4 m 

58 Rury ochronne „Arot” DN110mm  38 m 

59 Redukcje PE225/110 4 Szt. 

60 Tuleje kołnierzowe DN110 4 szt 

61 Zestawy połączeniowe (w zależności od rodzaju rur istniejących)  4 komplety 

 



 

 

17 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ. 



 

 

18 UZGODNIENIA 



 

 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

elementów: Całe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 796,4m wodociągu z rur PE100 SDR11 o 

średnicach od Ф2250mm, Ф160mm Ф90mm. Technologia wykonania wymaga, aby w pierwszej 

kolejności wykonywane były roboty związane z montażem rur ochronnych, wykopami liniowymi i 

montażem rur.  

 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Na trasie projektowanego wodociągu nie występują obiekty budowlane kubaturowe wymagające 

rozbiórki. Rozbiórki wymagać będą istniejące jezdnie i chodniki po trasie projektowanego 

wodociągu. Na ich odtworzenie opracowywany jest osobny projekt drogowy.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Elementami zagospodarowania działek mog ącymi stwarza ć niebezpiecze ństwo dla ludzi s ą: 

� kable energetyczne 

� rurociągi gazowe 

� linie energetyczne napowietrzne 

� ciepłociągi 

� ruch drogowy przy robotach przewiertowych  

� otwarte wykopy 

� drzewostan 

 

Wskazania dotycz ące ewentualnych zagro żeń. 

W trakcie prowadzenia robót  należy się liczyć z możliwościami wybuchu gazu i gwałtownego 

wypływu wody z uszkodzonych rurociągów, porażenia prądem z przerwanych kabli lub linii 

energetycznych, obsunięcia ścian wykopu i inne.  

Rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu robót zmniejsza skalę zagrożeń dla 

pracujących tam ludzi. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem robót powinien być przeprowadzony instruktaż ogólny, w którym zwrócić 

należy szczególną uwagę na występujące niebezpieczne urządzenia podziemne i nadziemne.  

Grupy pracowników zatrudnione przy układaniu rurociągu i w głębokich wykopach winny przed 

zatrudnieniem przejść szkolenie ukierunkowane na  zagadnienia związane ze specyfiką tych robót.  

 



 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom. 

Do technicznych środków zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia robót zaliczyć należy; 

� wykonanie przekopów kontrolnych w okolicach miejsc gdzie znajdują się podziemne 

urządzenia celem uściślenia położenia (przekopy kontrolne prowadzić przy udziale 

użytkownika przewidywanego urządzenia) 

� niezbędnego zabezpieczenia urządzeń wg wskazań użytkownika 

� solidne wykonywanie umocnienia wykopów  

� staranne zagęszczanie zasypu zwłaszcza w jezdniach do parametrów podanych w 

projekcie 

� stosowanie oznakowań ogrodzeń i oświetleń. 

 

Przed przystąpieniem do robót, z uwagi na prowadzenie robót w głębokich wykopach, pod 

liniami energetycznymi, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania  „planu bioz”. 

 
   Przepisy ogólne.  

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy i bezpieczeństwa pracy należy stosować 

ogólne wytyczne zawarte w obowiązujących aktach prawnych. 

Roboty budowlano - montażowe prowadzić zgodnie z: 

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401);  

     - „Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno -   

         ściekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r 


























