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OPIS TECHNICZNY 
do projektu przebudowy wodociągowej rozdzielczej w ulicy Wiejskiej w Młodasku  

– dz. o nr ewid. 22/11 obręb Młodasko, gm. Kaźmierz  
     
1.0. Podstawa opracowania 
 
Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów :  
- umowa z Inwestorem,  
- mapa zasadnicza w skali 1: 1000, 
- warunki techniczne nr ZUK 113/WK/2016 z dnia 24.10.2016r. wydane przez Zakład Usług  
  Komunalnych w Kaźmierzu , 
- inwentaryzacja w terenie,  
- uzgodnienia międzybranżowe,  
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
2.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej 
rozdzielczej w ulicy Wiejskiej w Młodasku. Projekt budowlany w pełni ujmuje elementy projektu 
wykonawczego.  
 
3.0. Dane ogólne 
 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek będących we właściwości gminy 
Kaźmierz.   
Teren objęty opracowaniem jest zainwestowany.  
Posiada uzbrojenie podziemne jak : kable elektryczne, sieć wodociągową z przyłączami, kanalizacji 
deszczowej, kable telekomunikacyjne. 
Ulica posiada nawierzchnię tłuczniową. 
 
4.0. Charakterystyka geologiczna terenu 
 
Warunki geotechniczne określa się jako proste. W podłożu nawiercono od powierzchni terenu warstwę 
gleby lub nasypu niekontrolowanego o miąższości 0,30 – 1,40 m. Głębiej rozpoznano miejscami 
wodnolodowcowe utwory niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnych lub pylastych w stanie 
średniozagęszczonym, które zalegają na pokładzie utworów morenowych fazy leszczyńskiej 
wykształconych w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych o stanie konsystencji 
twardoplastycznej i lokalnie plastycznej. 
Ze względu na różną genezę i uziarnienie gruntów rodzimych występujących w podłożu, wydzielono 
dwie grupy gruntów. 
W obrębie poszczególnych grup, w przypadku zróżnicowania litologicznego i wytrzymałościowego, 
wyodrębniono warstwy geotechniczne. 
 
Grupa I – obejmuje czwartorzędowe grunty pochodzenia wodnolodowcowego. Wydzielono 2 warstwy 
geotechniczne. 
 
WARSTWA IA – piaski drobne, w stanie średniozagęszczonym, wilgotny, o uogólnionym stopniu 
zagęszczenia ID = 0,45. 
 
WARSTWA IB – piaski pylaste, w stanie średnio zagęszczonym, mało wilgotne, o uogólnionym 
stopniu zagęszczenia ID = 0,56. 
 
Grupa II – obejmuje czwartorzędowe grunty pochodzenia lodowcowego. Wydzielono 5 warstw 
geotechnicznych. 
 
WARSTWA IIA – gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej, wilgotne, o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL= 0,35. 
 
WARSTWA IIB – gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej, wilgotne, o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL= 0,30. 
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WARSTWA IIC – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, o uogólnionym stopniu plastyczności            
IL = 0,25. 
 
WARSTWA IID – gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, o uogólnionym stopniu plastyczności            
IL = 0,20. 
 
WARSTWA IIE – piaski gliniaste o stanie konsystencji twardoplastycznej, mało wilgotne,                               
o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,10. 
 
Dokumentowane podłoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Na badanym terenie 
występują grunty o charakterze dobrze i słabo przepuszczalnym. Do gruntów dobrze 
przepuszczalnych należą piaski drobne i piaski pylaste natomiast do gruntów słabo przepuszczalnych 
należą piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W okresie, w którym prowadzono prace terenowe (I dekada 
grudnia), w czasie wierceń zaobserwowano występowanie wody gruntowej w postaci sączeń na 
głębokości 1,10 – 2,70 m p.p.t. 
 
Warunki gruntowe w podłożu budowlanym zostały sklasyfikowane jako korzystne.  
Kategorię zagrożenia bezpieczeństwa budowy wynikającą ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej 
posadowienia, oddziaływań oraz warunków geotechnicznych zakwalifikowano do pierwszej kategorii 
geotechnicznej według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
( Dz. U.2012.0.463 ). 
 
5.0. Opis techniczny przyjętych rozwiązań 
 
5.1. Sieci i przyłącza wodociągowe 
 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrycia węzłów wodociągowych oraz ustalić miejsca 
włączeń i dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego. 
 
Przebudowa sieci wodociągowej obejmuje : 
- montaż zasuw wodociągowych z80 ( węzeł nr 1 i 2 ), 
- wymianę węzła wodociągowego W1 oraz W2, 
- wymianę sieci wodociągowej Ø80 na odcinku od W1 do W2 na długości L = 140,0 m. 
 
Przy realizacji przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostaw wody dla istniejących 
odbiorców. 
    
Łączna długość przebudowywanej / wymienianej / sieci wodociągowej rozdzielczej dn90 x 5,4 mm 
PE100 SDR 17 wyniesie L = 140,0 m. 
 
Na przebudowywanej sieci przewidziano montaż nowych zasuw. 
Miejsca montażu węzłów i materiał opisano w zestawieniu materiałów i w części rysunkowej. 

      Stosować należy zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem 
emaliowane lub epoksydowane wewnętrznie. Zasuwy wyposażyć w obudowy nr kat. 025 A ( dla H = 
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998. 
Do montażu armatury i uzbrojenia stosować należy kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego – 
zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową min. 250 μm, o 
ciśnieniu nie mniejszym niż PN 10. 
      
Bloki  oporowe 

      Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje się 
zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych. 

      Betonowe bloki oporowe należy wykonać jako zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, zasuwach. 
      Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od ścianki 

przewodu. Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony. 
      Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50 – 60 cm wyższą od średnicy przewodu z założeniem, 

że środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez 
zagłębienie fundamentu bloku. 

      Można stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki należy wykonać z betonu 
zwykłego klasy B 7,5 wg PN-EN 206-1 : 2003. 
Szczegóły wykonania bloków wg rys. nr 3. 
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5.2. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem  
 
Skrzyżowania wodociągu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać przy zastosowaniu zabezpieczeń w 
zakresie odległości poziomych i pionowych.  
Odległości poziome powinny wynosić :  
   - od linii energetycznych kablowych – 0,7 m 
   - od linii energetycznych słupowych ( krawędź fundamentu słupa ) – 0,7 m  
   - od linii teletechnicznych kablowych – 0,5 m 
   - od sieci kanalizacji grawitacyjnych ( skrajnia rury ) – 1,2 m 
   - od sieci kanalizacyjnych ( przewody tłoczne ) – 0,6 m. 
 
W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się pracy 
sprzętu mechanicznego ( koparki, dźwigu ). Strefa zagrożenia wynosi 30 m licząc prostopadle od osi 
linii elektroenergetycznej w każdą ze stron. 
 
Przed przystąpieniem do robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy dokonać 
przekopów próbnych ( odkrywek ) w celu ich dokładnej lokalizacji.  
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable energetyczne lub 
telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi wg PN-79/8976-78 lub połówkami rur 
PCV Dz 110. Zabezpieczeń nie demontować - pozostawić na stale.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami.  
Przy zbliżeniach podłużnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym rurociągi należy wykonać metodą 
przecisku sterowanego lub zabezpieczyć istniejące uzbrojenie przez podwieszenie .  
Wszystkie wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia ZUDP, które stanowią integralną część wytycznych wykonawczych.  
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem przedstawiono w części rysunkowej projektu, tj. 
na planach zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegółowych zabezpieczeń istniejącego 
uzbrojenia.  
 
5.3.   Znakowanie trasy wodociagu     
 
Znakowanie wodociągu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonać należy zgodnie z PN-B-09700 : 
1986. 

      Teren wokół zamontowanego uzbrojenia umocnić elementami betonowymi nadającymi się do ręcznej 
rozbiórki lub brukiem o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,3 m. 
Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia należy montować na słupkach metalowych z rur lub 
profili zamkniętych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze 
niebieskim. Słupki należy wyposażyć w kapturki ochronne.  
Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu B – 15.  
Zabrania się mocowania tabliczek do ogrodzeń posesji i ścian budynków.  
 
5.4.   Próba szczelności i płukanie  
 
Próbę szczelności rurociągów wodociągowych należy przeprowadzić przez okres 12 godzin (od czasu 
osiągnięcia ciśnienia próby), hydraulicznie stosując dwa manometry sprężynowe M 160 o zakresie 0 - 
1,6 MPa, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01MPa ( 0,1 kG/cm² ). 
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały a zasuwy 
całkowicie otwarte. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Złącza rur powinny być odkryte.  
Ciśnienie próbne należy stosować :  
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa,  
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa, 
- dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz 
nie mniejsze niż 1 MPa. 
Po wykonaniu całości robót należy wykonać próbę szczelności całego przewodu na ciśnienie pp = pr.  
Pozostałe wymagania wg PN - B - 10725 : 1997. 
Sieć wodociągową po wykonaniu robót i pozytywnej próbie szczelności a przed jej oddaniem do 
eksploatacji należy dokładnie przepłukać. 
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Po płukaniu wstępnym można przeprowadzić badania bakteriologiczne wody. Jeżeli woda po 
przepłukaniu nie będzie odpowiadała pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, 
należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów wodociągowych.  
 
Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych i studni należy wykonać w zakresie szczelności na 
eksfiltrację wody do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału i studni. 
Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Przewody bezciśnieniowe ( grawitacyjne) powinny być badane z użyciem wody. Ciśnienie próbne jest 
ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu odpowiednio 
w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 
10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Dla przewodów, które są zaprojektowane do pracy przy stałym lub częściowym przeciążeniu może 
być ustalone wyższe ciśnienie próbne.  
 
6.0.      Roboty ziemne  
Organizacja robót 
Na 14 dni  przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić 
projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystąpić z 
wnioskiem o pozwolenie na zajęcie terenu podając :  
- lokalizację budowy,  
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- imię, nazwisko i adres kierownika robót, 
- uzgodnienie z właścicielem terenu ( Gmina Kaźmierz ), 
- zobowiązanie o wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu. 
 
Prace przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, 
wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, organizacją i oznakowaniem robót, ustaleniem 
miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z 
wykopów itp.  
 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym 
terminie rozpoczęcia robót.  
 
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewów, nasadzeń 
oraz ogrodzeń przed uszkodzeniem. Należy również zdjąć warstwę wierzchnią gleby urodzajnej, aby 
nie wymieszać jej z warstwami gruntu położonymi niżej.  
 
Wykopy 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powiązaniu z PN-EN 1610 : 2002 r. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z metodą, organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy.  
Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 20 cm mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub 
przewodu rurowego. Wykopy odwadniane drenażem mają szerokość powiększoną o 20 cm. 
Minimalna szerokość wykopów wg rys. nr 6. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację.  
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącym uzbrojeniem, w pobliżu budynków, budowli 
i drzew wykonywać ręcznie. 
Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach szalowanych wypraskami stalowymi. 
Dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy próbne. W przypadku nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z Inspektorem nadzoru ustalić dalszy 
tok postępowania.   
W celu umożliwienia ruchu kołowego i przejść pieszych umieścić należy pomosty z poręczami na czas 
trwania robót. 
W pobliżu wykopów należy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
żenia pieszych i pojazdów o prowadzonych robotach. 
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Odwodnienie wykopów   
Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i średnie można odwadniać igłofiltrami ø 50 co 1 m 
wpłukiwanych w rurach ø 150 mm z obsypką żwirową. 
Wykopy w gruntach spoistych należy odwadniać poprzez zastosowanie drenażu liniowego ( ciągi 
drenarskie śr. 160 PVC z dna wykopu ułożonego pod strefą kanałową).  
Studzienki do odpompowania wody zlokalizować co 30 m w najniższych punktach.  
Po zakończeniu prac drenaż zostanie zasypany, studzienki należy zlikwidować.  
Czas pompowań będzie określony powykonawczo gdyż zależy on nie tylko od warunków geolo-
gicznych ale także od sezonowych wahań wód gruntowych.  
 
Przygotowanie podłoża 
Układanie przewodów wodociągowych wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej. 
Zaleca się posadowienie w sposób bezpośredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich i 
spoistych. 
Powierzchnia podłoża, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego – zagęszczonego piasku, 
powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podłoże wyprofilowane w obrębie 
kąta 900  z zaprojektowanym spadkiem. 
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.  
 
Podsypka i obsypka 
Materiałem ziarnistym na obsypkę i podsypkę rur powinien być piasek , żwir lub pospółka. Wykonanie 
podsypki i osypki przyjęto w 100 % z materiału dowiezionego. Materiał na podsypkę żwirowa powinien 
być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka.  
Materiał na podsypkę piaskową powinien być o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawierać nie mniej niż 90 % 
frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10 % przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz 
stopień zagęszczalności 0,2 .  
 
Odpowiedni materiał należy starannie ułożyć na dnie wykopu, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego 
sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu. 
Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub największymi nierówno-
ściami dna powinna wynosić 15 cm. 
Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na ich podparcie na 
całej długości. 
Ułożony odcinek rury wodociągowej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm 
ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 
Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić 
rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora i po pomyślnej wstępnej  próbie 
szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokła-
dnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki. 
Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 
 
Zasypywanie wykopów  
Zasypka wykopów z gruntu dowiezionego.  
Zasypywanie wykopów powinno odbywać się piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym 
zagęszczaniem. 
Powyżej zsypywać wykop zgęszczając warstwami grunt.  
 
7.0.  Odtworzenie nawierzchni dróg  
 
Projektowana sieć prowadzona będzie w istniejącej nawierzchni gruntowej.  
Warstwy nawierzchni: 
- wykonania warstwy z piasku średnioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z  
  zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,0. 
- wykonanie warstwy żwirowej grubości 15 cm z zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,00 
 
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać warstwą żwirową na szerokości pasa roboczego tj. 2 x 30 cm 
od krawędzi wykopów i w miejscach uszkodzeń na całej szerokości drogi. Do wykonania nawierzchni 
żwirowej użyć mieszanki żwirowo-gliniastej o optymalnym uziarnieniu. 
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Mieszanka żwirowo-gliniasta po rozłożeniu powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej 
próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie dogęszczana przez samochody w okresie 2 tygodni. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. 
Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 
Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią nawie-
rzchni istniejącej.  
 
8.0.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 
Trasa projektowanej przebudowy sieci wodociągowej nie jest zlokalizowana w strefie ochrony 
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.   
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
należy zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i 
niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Kaźmierz.   
 
9.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska  
9.1. Oddziaływanie inwestycji  
 
Projektowana przebudowa sieci wodociągowej ma na celu poprawę jakości gospodarki wodnej w 
miejscowości Młodasko. Remontowane sieci wodociągowe  znacząco poprawią  niezawodność 
dostaw wody tj. zostanie zapewniona ciągłość dostaw wody o odpowiednich parametrach  na cele 
bytowo – gospodarcze mieszkańców oraz na cele zabezpieczenia p.poż.   
Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziaływanie na stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego objawi się jedynie w fazie realizacji. Wpływ ten powodowany będzie przez: 
- zwiększoną emisję zanieczyszczeń gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracują- 
  cych na budowie, 
- zwiększoną ilość pyłów, związaną z prowadzeniem prac rozbiórkowych, transportem i wykorzystywa- 
  niem na budowie materiałów sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdów na terenie budowy, 
Wymienione uciążliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z zakończeniem prac inwe-
stycyjnych. 
W okresie prowadzenia prac związanych z budową, źródłem hałasu będzie pracujący na budowie 
sprzęt: 
- do robót ziemnych, drogowych - koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki, spycharki,  
- do robót instalacyjnych - koparki, żurawie samochodowe, samochody dostawcze, 
- do prac transportowych - samochody samowyładowcze, samochody dostawcze. 
 
W czasie prowadzenia prac należy liczyć się z krótkotrwałym występowaniem w rejonie zabudowy 
mieszkaniowej poziomu dźwięku o wartościach 70-75 dB(A). Po zakończeniu budowy poziom hałasu 
powróci do stanu obecnego. 
Wierzchnia warstwa gleby humusowej będzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych 
miejscach odkładczych. Pozwoli to po zakończeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopów) na użycie jej 
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopów wywożona będzie na ustalone w miejsca 
wskazane przez Inwestora. 
Nadmiar ziemi z wykopów zostanie zużyty do rekultywacji terenów na terenie gminy Kaźmierz. 
Przyjęte rozwiania projektowe ograniczają zmianę stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją. 
Realizacja przedsięwzięcia nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. 
Trasa rurociągów została tak wytyczona, by nie powodować szkód związanych z wykopami w istnie-
jącym drzewostanie. 
 
9.2. Bilans odpadów z fazy budowy 
 
Odpad z fazy budowy to ziemia pozostała z wykopów po zasypaniu rurociągów . 
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Wywóz ziemi z wykopów w trakcie wykonywania robót nastąpi w miejsca ustalone przez Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę robót. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopów należy zagospodarować. 
Realizowana inwestycja nie wprowadza do środowiska żadnych szkodliwych substancji i energii. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczęciem ) należy uregulować stan 
formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy. 
Zdjęty asfalt z nawierzchni ulic będzie poddany recyklingowi w całości.  
Realizowana inwestycja nie wprowadza do środowiska żadnych szkodliwych substancji i energii. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczęciem ) należy uregulować stan 
formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy. 
W trakcie realizacji należy przestrzegać następujących zasad :  
1/ w fazie realizacji przedsięwzięcia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy uwzględnić 
ochronę gleb, w ty w szczególności gospodarkę warstwa humusową,  
2/ w projekcie przyjęto takie rozwiązania które ograniczają zmianę stosunków wodnych do rozmiarów 
niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia,  
3/ realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz 
pogorszenia jakości wód gruntowych,  
4/ zasięg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopów budowlanych nie wykroczy poza 
granicę działki na której realizowane będą roboty budowlane,  
5/ projektowana inwestycja nie powoduje konieczności wycinki istniejących drzew. 
 
10.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Obszar oddziaływania obiektu  zamknie się w obrębie granic dz. nr ewid. 22/11 obręb Młodasko i nie 
będzie niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie. 
 
 
11.0.   Uwagi końcowe 
 
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić na budowie przyjęte rzędne, przepusty i długości i 

ewentualne zmiany nanieść do projektu, 
 
- w przypadku gdy rzędne istniejących sieci nie są znane ( wodociąg, kable elektryczne, 

telekomunikacyjne ) a sieci kolidują z projektowaną siecią wodociągową, istniejące sieci należy 
przełożyć,  

 
- przed zasypaniem ułożonych sieci dokonać geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa sieci podlega również  
  geodezyjnemu wytyczeniu. 
 
- w trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 

warunkach uzgodnienia ZUDP które stanowioną integralną część wytycznych wykonawczych,  
 
- projektowane sieci wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami,  
  instrukcjami stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń określonych przez  
  producentów,  
 
- wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny  
  spełniać wymagania art. 10 ustawy „Prawo budowlane” oraz posiadać atest PZH 
 
- prace wykonywać uwzględniając rozwiązania zawarte w projektach związanych, 
 
- w przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie należy ten fakt zgłosić  
 do projektanta, 
 
- wszystkie roboty wykonywać przy zachowaniu wymaganych przepisów BHP dla robót ziemnych i  
  montażowych obowiązujących aktualnie w przedsiębiorstwie wykonawczym oraz przepisach  
  państwowych jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
  przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr  
  47, poz. 401 ). 
 
- prace związane z dezynfekcją rurociągów i dechloracją chloru należy wykonywać przy zachowaniu  
  wymaganych przepisów BHP określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i  
  Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu  
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  środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( Dz.U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73 ) 
 
- odbiory sieci wodociągowych dokonać należy na podstawie niniejszego projektu, PN – B – 10725 :  
  1997 r., warunków technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  
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IV. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW  
 

 
Lp. 

 
Nazwa materiału 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 
 
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 
 

 
 
Rura  ciśnieniowa polietylenowa PE 100 SDR 17 dn 90  x 5,4 mm 
 
Zasuwy wodociągowe owalne, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, kołnierzowe  
DN 80, PN 10  
 
Obudowa do zasuw DN  80 , sztywna, głębokość zabudowy H = 1500 
 
Trójnik kołnierzowy  T 80/80 
 
Skrzynka uliczna nr kat. 1750 HAWLE do zasuw 
 
Kołnierz do rur stalowych DN80 
 
Kołnierz specjalny do rur PE dn90/DN80 
 
Taśma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biało – niebieska z wtopioną wkładką 
metalową 
 
Materiały pomocnicze jak : uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki , tabliczki  i słupki do 
oznaczania armatury, złączki PE, PE/stal  itp. wg potrzeb 

 
 

m 
 

szt 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

m 
 
 

 
 

 

 
 

140,0 
 
2 
 
 
2 

 
2 
 
2 

 
3 

 
2 
 

140,0 
 
 

wg potrzeb  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie 
wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw 
urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań materiałów, urządzeń i armatury 
dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania 
standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w projekcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA   
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 
 
 

 
      
   OBIEKT :   Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Młodasku 

 
 
 
 
    ADRES  :   obręb Młodasko – działka o nr ewid. 22/11 
 
 
 
 
    PROJEKTANT  SPORZĄDZAJĄCY  INFORMACJĘ 
 

mgr inż. Justyna Markowicz 
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15/4 , 64 980 Trzcianka 

                               Nr uprawnień : WKP/0125/POOS/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzcianka, październik 2020 r. 
 
 
 
 
 

 



13 
 
1. Zakres robót  
 
Zakres robót zgodnie z opisem technicznym do projektu przebudowy sieci wodociągowej . 
W rejonie , w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane – kolizje poka-
zano na mapie zasadniczej. 
 
2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zatrudnionych przy realizacji robót :  
- bezpośrednie sąsiedztwo ruchu samochodowego,  
- podziemne  linie elektroenergetyczne. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. 
 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  

 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia :  
. 
1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów :  
    - nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych, 
    - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 
2. Zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów :  
    - uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie przedmioty, 
    - awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
    - przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu :  
    - potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
    - potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu : 
    - zasypanie ziemią w wykopie ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się ), 
    - potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt i pojazdy, 
    - upadek pracownika do wykopu, 
    - upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
    - wykonywanie robót w pobliżu linii elektroenergetycznych, 
    - zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu szalunków, 
    - zasłabnięcie w czasie robót w wykopach, 
    - naruszenie konstrukcji jezdni lub budynków, 
    - wystąpienie drgań nawierzchni jezdni. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robo-
tach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić ogrodzenie zaopatrzo-
ne w światło ostrzegawcze. 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z ułożeniem sieci.  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie prac 
szczególnie niebezpiecznych, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 
 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający 
następujące informacje :  
- omówienie zakresu prac jakie mają wykonać, 
- poinformowanie o rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, 
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania, 
- o niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania, 
- sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, 
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 
  konieczności opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza, 
 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci w jakiej 
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mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania 
robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostką w 
której użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
 
6. Zabezpieczenie pracowników w środki techniczne i organizacyjne 

 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :  
- kaski ochronne i odzież ochronną, 
- rękawice ochronne, 
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach, 
- ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych bezpo-
średnio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.  
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 
 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe :  
- pogotowia ratunkowego, 
- straży miejskiej, 
- straży pożarnej, 
- policji,  
- pogotowia energetycznego. 
 
 
 
 
 
 
 


