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I. OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego - wykonawczego przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla projektowanego zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego przy 
ul. Prostej w Tczewie, dz nr 6 

 

1.0 Podstawa opracowania 

- Zlecenie i umowa z Inwestorem, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Plan sytuacyjno-wysokościowy z zagospodarowaniem terenu zabudowy, 

- Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wod - kan  wydane przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie, nr TT-WO 520/69/2008 z dnia 
17.07.2008r 

- Decyzja nr 2/2008 o ustaleniu warunków zabudowy z dn 07.kwietnia 2008 wydana przez 
Urząd Miejski w Tczewie 

- Dokumentacja o warunkach gruntowo-wodnych , opracowana przez Biuro Usług 
Geologicznych „GEOPROFIL” Zygmunt Kola, oprac. sierpień 2008r 

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z 
późniejszymi zmianami. 

- Normy i normatywy związane z tematem opracowania. 

 

2.0 Budowa geotechniczna i warunki wodne  

(...) Pod względem geomorfologicznym teren to fragment wysoczyzny morenowej. Rzędne 
powierzchni osiągają wartość od 13,5m do 16,5m npm(...) 
(...) pod warstwą nasypów o miąŜszości 0,3-1,7m zalegają utwory morenowe, wykształcone 
jako piaski gliniaste i gliny zwięzłe, podścielone warstwami fluwioglacjalnych piasków 
drobnych. Woda gruntowa nie wystąpiła do głębokości wykonanych wierceń. Wartość 
współczynnika wodoprzepuszczalności dla piasków drobnych wynosi 1,0x10-5m/s (...) 
 

3.0 Zakres i cel opracowania  

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie przyłączy do sieci miejskich wod-kan  i sieci 
osiedlowych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie  projektowanej 
inwestycji wraz z zagospodarowaniem wód opadowych. 

 

Zgodnie z Warunkami technicznymi źródłem wody dla projektowanej inwestycji jest wodociąg  
dn 100 PVC przebiegający w ul. Prostej skrzyŜowanie z ul. Kruczą natomiast ścieki sanitarne 
skierowane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej dn 200 znajdującej się w ulicy Kruczej 

Wody opadowe z terenu osiedla będą zagospodarowane na własnym terenie przy 
zastosowaniu studni chłonnych 

 



4.0 Przył ącze wodoci ągowe i sieci osiedlowe 

Projektuje się ułoŜenie sieci wodociągowej na terenie osiedla w układzie 
pierścieniowym. 

Sieć wodociągową-pierścieniową na osiedlu wykonać przewodami o średnicy 
DN110HDPE. 
Sieć uzbrojona będzie w hydranty p.poŜ  zewnętrzne nadziemne dn 80. 

Przyłącza do budynków wykonać z rur DN63HDPE.  

Zgodnie z uzgodnieniem nr 132/IX/2008 z dnia 29.09.1008 projektuje się spinkę 
Dn90HDPE projektowanej sieci osiedlowej z istniejącym wodociągiem Dn80 w ul. 
Kruczej. 

W wydzielonych pomieszczeniach w budynkach zamontowane będą zestawy 
wodomierzowe i zawory antyskaŜeniowe. 

W pomieszczeniu przyłącza przewiduje się montaŜ kratki podłogowej. Woda z 
posadzki pomieszczenia będzie przepompowywana do instalacji kanalizacji 
sanitarnej. 

Trasy przewodów, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej opracowania. 

 

4.1 Materiały 
Wodociągi wykonać rur polietylenowych wysokiej gęstości SDR17 PE100 PN10 
łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych 
spełniających wymagania PN-EN 12201-1:2004 "Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 
ogólne" np. firmy WAVIN. 

Do połączeń między-materiałowych zastosować kołnierze PN zgodne z normą PN-
EN 1092-2:1999 "Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze Ŝeliwne". 

W węzłach wodociągowych zastosować kształtki i zasuwy kołnierzowe z Ŝeliwa 
sferoidalnego z miękkim doszczelnieniem wg części graficznej opracowania. Zasuwy 
posadowić na bloku podporowym. Lokalizację zasuw oznakować za pomocą 
tabliczek informacyjnych. 

Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725:1997 "Wodociągi - Przewody 
zewnętrzne - Wymagania i badania" na wszystkich rozgałęzieniach, pod zasuwami 
i hydrantami. 

Wejścia przyłączy do budynków zabezpieczyć przejściem gazoszczelnym np. 
INTEGRA. 

Opomiarowanie budynków mieszkalnych za pomocą wodomierzy JS 6 DN32 prod. 
Powogaz . W budynkach za wodomierzem, po stronie instalacji, zamontować zawory 
antyskaŜeniowe DN50 klasy EA np. DANFOSS SOCLA EA423RE,  

 

Zestaw wodomierzowy zabudować zgodnie z PN-EN 14154-2:2007 "Wodomierze. 
Część 2: Instalacja i warunki uŜytkowania". Zawory zwrotne antyskaŜeniowe 
zamontować zgodnie z PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 



dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny". 

Typy urządzeń i średnice wg części graficznej opracowania. 

4.2 Wykonanie 
Przewody układać na odpowiednio przygotowanym podłoŜu zgodnie z 

instrukcją producenta rur (podsypka 10cm). Nad rurociągiem z PE na wysokości ok. 
20 cm naleŜy ułoŜyć niebieską taśmę lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową i 
zaczepić do zasuwy i do wodomierza. 

Po ułoŜeniu przewodów wodociągowych, a przed zasypaniem, naleŜy poddać je 
próbie szczelności i ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych 
rur, jednak na ciśnienie nie mniejsze niŜ 1,5 ciśnienia roboczego, lecz niemniej niŜ 
1,0 MPa. 

Armaturę z Ŝeliwa sferoidalnego w węzłach wodociągowych łączyć za pomocą śrub 
zgodnych z normą PN-EN 20225:1994 "Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - 
Wymiarowanie". Śruby wkręcać na pastę grafitową i razem z kołnierzami obwinąć 
folią budowlaną. Muszą być uŜyte wszystkie przewidziane w połączeniu śruby. 
NaleŜy równieŜ zabezpieczyć folią budowlaną trójnik od strony bloku oporowego. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami 
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać 
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niŜ 25 mm. 

Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny 
być wykonane współosiowo. Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego 
przewód wodociągowy powinien być pozbawiony zanieczyszczeń przez 
przepłukanie. 

Po wykonanej próbie ciśnieniowej przyłącze naleŜy przepłukać przy uŜyciu roztworu 
podchlorynu sodu. 

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznaczyć na słupkach stalowych a po 
zakończeniu inwestycji - budowy tabliczki przenieść na ściany obiektów. 

 

5.0 Przył ącze kanalizacji sanitarnej i sie ć osiedlowa 

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych 
do kanalizacji sanitarnej dn 200PVC  do istniejącej studni rewizyjnej przy ul. Kruczej. 

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków 
przykanalikami dn160PVC  do studzienek inspekcyjnych DN425 z tworzyw 
sztucznych. 

Studnie rewizyjne na głównym ciągu kanalizacji sanitarnej wykonać z kręgów 
Ŝelbetonowych lub prefabrykowane DN1200. 

Zaprojektowano włazy Ŝeliwne z zabezpieczeniem przed kradzieŜą. 

Trasy przewodów, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej opracowania. 

 

5.1 Materiały 
Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicach DN1200 z betonu B-
45 z płytą podstudzienną pełną lub z prefabrykatów np. firmy EKOL-UNICON. 



Jako studzienki inspekcyjne naleŜy zastosować np. studzienki niewłazowe DN425 
firmy WAVIN. 

Wszystkie elementy systemu kanalizacji sanitarnej powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 476:2001 "Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej". 

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spełniać wymagania norm PN-B-
10729:1999 "Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne" i PN-EN 1917:2004/AC:2007 
"Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i Ŝelbetowe". 

Na ściankach studni wykonać mijankowo, co 30 cm, stopnie włazowe. Zastosowane 
stopnie do studzienek włazowych powinny być zgodne z normą PN-EN 13101:2005 
"Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności". 

Dla studzienek inspekcyjnych w drogach naleŜy zastosować włazy Ŝeliwne D400/600 
a dla pozostałych włazy Ŝeliwne B125/600 np. firmy WAVIN. 

Zastosowane włazy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 124:2000 "Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością". 

Na przewody grawitacyjne naleŜy zastosować rury i kształtki PVC-U klasy S  
(SDR34, SN8) ze ścianką litą łączone na uszczelkę gumową spełniające wymagania 
normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu" np. firmy WAVIN. 

 

5.2 Wykonanie 
Włazy do studni wykonać z wkładkami elastomerowymi. Studnie rewizyjne 
wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany studzienek betonowych wykonać 
w tulejach ochronnych. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntu pod drogą wokół studni powinien wynosić 
98% zmodyfikowanej wartości Proktora. 

Włazy zlokalizowane w terenie zielonym naleŜy obetonować lub obrukować 1m×1m. 

System kanalizacji sanitarnej z PVC-U naleŜy montować zgodnie z instrukcjami 
montaŜu wydanymi przez producenta zgodnymi z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 
"Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 

Rury PVC układać na podsypce Ŝwirowej o grubości 20cm. Do obsypki i zasypki, do 
wysokości 10cm ponad rurę uŜyć piasku. Kolejne warstwy dokładnie zagęszczać, 
zgodnie z wytycznymi układania rur z PVC. Stopień zagęszczenia gruntu ma wynosić 
98% zmodyfikowanej próby Proctora. 

Przy układaniu rurociągów zachować warunki montaŜu określone przez producenta 
rur (temperatura montaŜu min. 0°C, staranne podbicie przewodu zapewniaj ące 
odpowiednią wytrzymałość rur, zalecenia dotyczące transportu, składowania, itp.) 

 



6.0 Siec kanalizacji deszczowej osiedlowej z przyka nalikami 

 
Odbiornikiem wód deszczowych z projektowanego terenu będą projektowane 

studnie chłonne zlokalizowane na terenie osiedla, na terenach  zielonych przy 
miejscach postojowych. 

Projektuje się sieć z przyłączami kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia 
wody opadowej z połaci dachowych budynków mieszkalnych oraz z wpustów 
drogowych i odwodnienia liniowego na wjeździe na osiedle. 

Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych o 
średnicy dn160 , dn200, dn250, dn315 i dn 400 . Na sieci projektuje się studnie 
rewizyjne dn 1000 , dn 1200. Wody deszczowe przed odprowadzeniem do odbiornika 
będą podczyszczone w osadniku i separatorze. 

Trasy przewodów i średnice oraz lokalizację urządzeń pokazano w części 
rysunkowej opracowania. 

 

6.1 Zagospodarowanie  wód opadowych na terenie dzia łki 

      Rozwiązanie projektowe i Obliczenia  

 Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu całego projektowanego 
osiedla, z wpustów drogowych i dachów, które po podczyszczeniu w osadniku i 
separatorze, zostają skierowane do projektowanych czterech studni chłonnych. 

          Warunki gruntowo-wodne pozwalają na takie rozwiązanie , tym bardziej, Ŝe 
teren inwestycji nie wykazuje w badaniach gruntowo-wodnych wód podziemnych w 
Ŝadnej postaci  

Projektuje się 4 studnie Ŝelbetonowe o średnicy dn 2500mm i głębokości ok. 4,5m.  

Projektuje się wypełnienie dna studni, poniŜej 0,50m od wlotu przewodu, warstwą 
Ŝwiru tj na wysokość 1,5m. W wykopie obsypać dookoła cztery studnie chłonne 
Ŝwirem warstwą ok. 0,5m.  
 

Ilość wód opadowych dla zlewni  

Zlewnia – SCh     Q max = 104 dm3/s 

Dla deszczu 15 min    V = 900x104 = 93,6 m3 

Przewiduje się wprowadzenie do ziemi przy pomocy studni chłonnych 
o średnicy  Dn  = 2,50m 

Powierzchnia dna przewidziana do rozsączania w 1 studni wynosi Fr = 4,91m2 

Wsiąkanie  wg   QF = FR x J x Ks 

Ks  – współczynnik filtracji dla piasków drobnych i wynosi 1,0 x 10-5 m/s 



FR – dla 4-ch studni wynosi 4 x 4,91 = 19,6 m2 

J = 1 przyjęto załoŜenie, Ŝe lustro wody w gruncie znajduje się 1,0 m poniŜej  
 dna studni chłonnej 

QF = 19,6 x 1 x 0, 0001 = 0,00196 m3/s 

Co daje wsiąkanie w czasie 15min  

    Vw = 0,00196 x 900 = 1,76 m3  

Czyli deszcz 15min (wysok 12,5mm)    wsiąknie w czasie 

t = V/QF = 93,6 / 0,00196 = 46 800 s = 13 h 
 

VR = V – Vw = 93,6 – 1,76 = 91,84 m3 

PoniewaŜ wsiąkanie w studniach chłonnych jest zdecydowanie mniejsze niŜ spływ 
wód opadowych potrzebna jest retencja.  
 
 
Projektuje się retencję w studniach rewizyjnych oraz retencję kanałową.  
 
-pojemność do retencjonowania       V = 91,84 m3 
 
Sprawdzenie retencji na terenie osiedla w układzie projektowanych sieci: 
 
Studnie chłonne / 2,0 m poniŜej wlotu /   V = 19,6 x 2 = 39,2 m3 
Osadnik       V = 5,0m3 
Studnie rewizyjne dn 1200, szt 23   V = 23 x 1,1x1,2 = 30,36 m3 
Rurociąg dn 400mm,  L = 51 m    V = 6,4 m3 
Rurociągi dn 300mm,  L = 201 m    V = 14,21 m3 
Rurociąg dn 250mm,  L = 109 m    V = 5,35 m3 
 
 
Łączna pojemność przewidywanej retencji     V = 100,52 m3  
 
- separator 

Wody opadowe z terenu stacji zostaną przed wprowadzeniem do gruntu 
podczyszczone w separtorze.  

NaleŜy zastosować, przed zespołem studni chłonnych  
- osadnik piasku – OS, Vcz = 5,0m3, Dz -2300mm, Dw -200mm, wylot H min-
1750mm z włazem przejezdnym 
- separator Lamelowy PSW Lamela  typ 10/100, Dz – 1500mm, / Dw – 1200 / wlot 
Hw-1670mm, z włazem przejezdnym.  
Osadnik i Separatory prod. Ekol-unicon. 
 
 



6.2 Materiały 
Przewody grawitacyjne wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy S  (SDR34, SN8) ze ścianką 
litą, łączonych na uszczelkę gumową, odporną na działanie związków ropopochodnych, 
spełniających wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu" np. firmy WAVIN. 

Studnie rewizyjne na głównym ciągu kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów 
dn1200.  Ŝelbetowych, z betonu B-45, z podstawą studni ze stopniami złazowymi np. firmy 
„ALSYBET” Sp. z o.o. Kurzętnik  lub z płyta podstudzienną 

Studnie chłonne wykonać z kręgów Ŝelbetowych Dw 2500mm , Dz 2860, gr ścianek 180mm 
ze stopniami złazowymi.  
      NajniŜsze dwa kręgi z warstwą Ŝwiru zamontować o wys. h = 1,0m i w części poniŜej 
wlotów przewodu wykonać otwory w ściankach bocznych, wyŜsze kręgi / powyŜej wlotu/ 
mogą być wys. h = 0,5m.  

Studzienki rewizyjne w drogach wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne D400/600 a dla pozostałych 
włazy Ŝeliwne B125/600 np. firmy WAVIN. Pokrywy włazów typu wentylacyjnego z dwoma 
ryglami w drogach z zabezpieczeniem przed kradzieŜą. 

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez wpusty uliczne osadnikowe zgodne KB4-
4.12.1(5) z płytą pośrednią odciąŜającą rurę trzonową typu WU-II-A. Jako rurę trzonową 
wpustu projektuje się przewód z poliestru szklanego lub z betonowej rury DN500, z koszami 
na nieczystości o głębokości 60 cm. 

Kraty uliczne klasy D400 z zawiasami i ryglem. 

Wszystkie elementy systemu kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 476:2001 "Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej". 

Zastosowane włazy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 124:2000 "Zwieńczenia wpustów 
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością". 

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spełniać wymagania norm PN-B-10729:1999 
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne" i PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe 
i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe". 

Do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów dobrano 
osadnik piasku i separator lamelowy PSW Lamela 10/100 

MontaŜ separatora zgodnie z wytycznymi Producenta. 

 

6.3 Wykonanie  
MontaŜ kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-ENV 1046:2007 
"Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami 
budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią". 

Studzienki zlokalizowane w terenie zielonym naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne typu 
lekkiego i obetonować lub obrukować 1 m × 1 m. 

Włazy do studni wykonać z wkładkami elastomerowymi. Wpusty i studnie rewizyjne 
wyposaŜyć w pierścienie odciąŜające. 

Studnie betonowe rewizyjne wykonać z osadnikami min. 0,50m zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 

Fundamenty pod studzienki rewizyjne z kręgów betonowych wykonać przy zastosowaniu 



podstawy studni ASYLBET lub z elementów płyty podstudziennej. 

Wpusty uliczne ustawić na płytach Ŝelbetowych typu YOMB. 

Wejścia przewodów do studni rewizyjnych wykonać w tulejach uszczelniających. 

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min 15 cm natomiast 
zasypka piaskowa powinna sięgać min 30 cm ponad wierzch przewodu. 

Wykop zasypywać warstwami, prowadzić równolegle zagęszczenie obsypki. 

Minimalny stopień zagęszczenia gruntu pod drogą na trasie sieci i wokół studni powinien 
wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przy układaniu rurociągów zachować warunki montaŜu określone przez producenta rur 
(temperatura montaŜu min. 0°C, staranne podbicie przewodu zapewniaj ące odpowiednią 
wytrzymałość rur, zalecenia dotyczące transportu, składowania, itp.) 

 

6.4 Eksploatacja separatorów i osadników 
Odseparowane związki ropopochodne oraz osady usuwa się przy uŜyciu wozu 

specjalistycznego spełniającego odpowiednie wymogi. Zgodnie z Dz. U. 2001.100.1085 
"Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw" narzuca się obowiązek rejestracji ilości 
zanieczyszczeń oraz bezpiecznego transportu i utylizacji. Firma odbierająca i utylizująca 
odpady musi posiadać odpowiednie zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego. Usunięte z 
separatora i studzienek zanieczyszczenia naleŜy zagospodarować zgodnie z wytycznymi 
właściwych Wydziałów Ochrony Środowiska.  

Osadniki naleŜy regularnie opróŜniać nie dopuszczając do ich całkowitego 
wypełnienia. Zaleca się czyszczenie urządzeń po wypełnieniu przez osad 25% do 50% 
pojemności osadnika. 

Minimalną częstotliwość czyszczenia naleŜy określić na podstawie obserwacji prowadzonych 
podczas pierwszych miesięcy eksploatacji. Dodatkowo naleŜy sprawdzać w okresach 
większego obciąŜenia.  

Czyszczenie odbywa się przy pomocy wozu asenizacyjnego wyposaŜonego w pompę 
i miękki wąŜ. W przypadku zbitego osadu (przy długotrwałym braku czyszczenia) moŜe 
zaistnieć konieczność ręcznego wydobycia osadu. 

 

7.0 Wykonanie i odbiór  

Wykonanie i odbiór zgodnie ze sztuką techniczną, instrukcjami producentów zastosowanych 
materiałów i urządzeń, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI-INSTAL: 

- Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych", 

- Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". 

Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać odpowiednie 
atesty lub aprobaty techniczne. 

Wszystkie roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06050:1999 
"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne". 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczanie zasypki nad przewodami sieci. 
Wskazane jest uŜycie sprzętu zagęszczającego, który moŜe pracować w tym samym czasie, 
po obu stronach wykopu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna być 
zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 



W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robót, na wody gruntowe sposób 
odwodnienia wykopów uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczyć na 
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisów do dziennika budowy. 
Zastosować naleŜy zestaw igłofiltrów lub pomp powierzchniowych w zaleŜności od 
faktycznego poziomu wód gruntowych. 

Napotkane w trakcie robót uzbrojenie niezinwentaryzowane naleŜy zabezpieczyć oraz 
powiadomić odpowiednie instytucje. 

Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami 
rzędnych wysokościowych oraz odebrane przez instytucję eksploatującą sieć. 

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu naleŜy 
zaznaczyć wyraźnie w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacją 
inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonać 
pomiary stopnia zagęszczenia zasypki w obecności Wykonawcy robót drogowych 
i Inspektora Nadzoru tych robót. 

 

UWAGA :   

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zapoznać 
się z treścią warunków technicznych, uzgodnień i zastosować się do wszystkich 
uwag i zaleceń. 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie zasypki nad 
przewodami wszystkich rodzajów sieci. 

Zaleca się Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podkładu geodezyjnego w trakcie 
prowadzenia robót. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu.  
       Regulację góry studzienek rewizyjnych wykonać dopiero po ułoŜeniu 
nawierzchni drogi, parkingów i chodników i zagospodarowaniu terenu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


