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Ja niżej podpisany, 

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
ze zm.) 

OŚWIADCZAM, ŻE 

w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.   

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 
 Imię i Nazwisko Projektanta 

Nr uprawnie ń, Podpis 
Data 

Bran ża sanitarna mgr in ż. Wojciech J ędrzejczyk 
LOD/1795/POOS/11 I 2016 

Asystent projektanta 
bran ży sanitarnej mgr in ż. Dariusz Staszczyk I 2016 

 
 
SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU TECHNICZNEGO:  
Część I: Dokumentacja formalno-prawna 
Część II: Bran ża sanitarna 
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Spis zawartości opracowania: 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres opracowania 

 3. Lokalizacja obiektów  

 4. Przyłącze wody 

 5. Skrzyżowanie z urządzeniami podziemnymi 

6. Opis projektu zagospodarowania 

 7. Bloki oporowe 

 8. Roboty ziemne 

 9. Roboty montażowe 

 10. Płukanie i dezynfekcja 

 11. Oznakowanie 

 12. Uwagi końcowe 

 13. Przepisy związane 
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 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wodociągowego 

w msc. Zakrzew na zlecenie Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb. 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Ramowy program użytkowy - wytyczne od Inwestora.  

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją 

1.3. Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej wydane przez ZK w 

Kodrębie 

1.4. Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów branży 

sanitarnej 

1.5. Aktualne przepisy i normy 

1.6. Wizja lokalna w terenie 

2. Zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowy 

przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w 

Zakrzewie Wielkim na działce Inwestora. 

3. Lokalizacja obiektów  

 Projektowane przyłącze wodociągowe zlokalizowane są na działkach nr ew. 

159 i 373/2 

obręb 0019 Zakrzew Wielki, jedn. ewidencyjna 101207_2 Kodrąb, gm. Kodrąb. 

4. Przył ącze wody  

 Projektuje się przyłącze wody na cele bytowe z rur PEHD (PN10) SDR17 

średnicy 40x2,4 mm  w zwoju długości 9,35 m, łączenie z armaturą przy pomocy 

złączek PExGZ lub GW. 

Wpięcie w istniejący wodociąg DN90 pkt W1 wykonać przy pomocy nawiertki 

NZ PN10, nawiertka z zasuwą, wpięcie pod ciśnieniem. W przypadku innego 

materiału wodociągu należy dostosować rodzaj nawiertki do typu istniejącego 

wodociągu DN90.  

Na przyłączu w obrębie działki, minimum 1m od ogrodzenia, zamontować 

zasuwę, gwintowaną z obudową, kluczem i skrzynką typu WODA. 

5. Skrzyżowanie z urz ądzeniami podziemnymi 

 Przed rozpoczęciem robót w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z infrastrukturą 

należy zgłosić ten fakt zarządcy sieci. 

 W miejscach skrzyżowania projektowanych przyłączy z istniejącymi sieciami 

infrastruktury podziemnej  prace ziemne należy wykonywać ręcznie.  
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 Nie wyklucza si ę istnienia uzbrojenie nienaniesionego na mapy . 

6. Opis projektu zagospodarowania 

 6.1. Dane informacyjne. 

 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 6.2. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej. 

 Teren inwestycji nie objęty wpływem eksploatacji górniczej. 

 6.3.Zagro żenia dla środowiska i życia u żytkowników. 

 Projektowana infrastruktura nie stanowi zagrożenia dla środowiska i 

mieszkańców. 

6.4 Przyporz ądkowanie strefowe działki 

Działka znajduje się w strefach: 

III klimatycznej, 

I wiatrowej, 

II śniegowej, 

II gruntowej. 

7. Bloki oporowe 

 Przy kolanach i zasuwach projektuje się bloki oporowe, które należy wykonać 

zgodnie z normą BN-81/9192-05. Bloki wykonać z betonu klasy C12/15. 

8. Roboty ziemne 

8.1 Technologia robót ziemnych 

 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

zawartymi w normie BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawcą robót. Wykopy 

wykonywać mechanicznie i ręcznie. Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami 

ostrzegawczymi. 

Projektowane przyłącze wykonać na podsypce grubości 10 cm, następnie wykonać 

obsypkę do wysokości wierzchu rury. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem 

dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po 

próbie szczelności i ciśnieniowej danego odcinka.  

Następnie wykonać zasypkę piaskową grubości 10 cm. Dalszą zasypkę gruntu 

wykonywać warstwami gr. 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy równoczesną 

rozbiórką rozparcia ścian wykopu. 

 Stopień zagęszczenia obsypki kanału powinien wynosić: 

 - 90% dla kanałów prowadzonych w terenach zielonych 
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 - 97% dla kanałów prowadzonych pod drogami (poza przejściem przez drogę 

powiatową) 

Zasypka musi być wykonana z odpowiednich materiałów i w taki sposób, by spełniała 

wymagania struktury nawierzchni nad rurociągiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza 

itp. 

Odcinki znajdujące się powyżej strefy przemarzania ocieplić żużlem lub keramzytem. 

Przed zasypaniem przyłączy należy zgłosić je do inwentaryzacji przez uprawnionego 

geodetę i zgłosić je do odbioru konserwatorowi urządzeń wod-kan w miejscowości 

Kodrąb. 

10. Roboty monta żowe 

 Montaż rur, zasuwy i kształtek wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe oraz zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur zasuw i 

kształtek. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z zaleceniem producentów rur i kształtek. 

Po zamontowaniu rurociągu odcinek przyłącza poddać próbie ciśnieniowej dla 

rurociągów ciśnieniowych. 

11. Płukanie i dezynfekcja 

 Po wykonaniu przyłącze wodociągowe należy przepłukać i zdezynfekować. Do 

płukania użyć wody wodociągowej z istniejącego wodociągu np. z hydrantu. Do 

dezynfekcji użyć 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilości 200 mg/l. Po 

napełnieniu przyłącza roztworem podchlorynu należy go zatrzymać w sieci na 48 

godz. Po upływie tego czasu wodociąg przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie 

wypływać woda pozbawiona chloru.  

12. Oznakowanie 

 Przewód wodociągowy oznakować taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z 

wkładka metalowa. Zasuwy odcinające na przyłączu oznakować w miejscu 

widocznym tabliczką orientacyjną D zgodnie z PN-86/B-09700-3.  

13. Uwagi ko ńcowe 

- przed przystąpienie do robót oraz przed samym wpięciem do sieci zawiadomić o 

tym fakcie zarządcę infrastruktury ZK w Kodrębie 

- tyczenie przyłączy zlecić jednostce geodezyjnej 

- wpięcie w sieć oraz montaż wodomierza pod nadzorem konserwatora urządzeń 

wod-kan w miejscowości Kodrąb. 
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- przed wykonywaniem robót ustalić aktualne rzędne terenu oraz lokalizację i rzędne 

wysokościowej mediów istniejących 

- wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca bezwzgl ędnie zapozna si ę z 

warunkami, uzgodnieniami i decyzjami zał ączonymi w projekcie  

- całość robót ziemnych i montażowych należy prowadzić zgodnie z przepisami  BHP 

w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano– 

montażowych cz. II „Roboty sanitarne i przemysłowe ” oraz zgodnie z warunkami 

technicznym wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych 

- wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie 

terenu, natychmiast zgłosić do ZK w Kodrębie 

- po wykonaniu przyłączy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 

zakresie usytuowania poziomego oraz wysokościowego projektowanych przyłączy 

- montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i 

kształtek i zasuw. 

14. Przepisy zwi ązane 

- PN-B-10720 

- PN-EN 1717 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy 

odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

oraz obowiązujące normy techniczne 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania 

- PN-EN 124:2000 

 

Projektował:        Opracował: 

 

mgr in ż. Wojciech J ędrzejczyk    mgr in ż. Dariusz Staszczyk 
LOD/1795/POOS/11 


