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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej z przył�czami do działek                            

w miejscowo�ci Białogard ul. Curie-Skłodowskiej Dz. nr 611, 569/4  obr�b 0017                           

m. Białogard. 

1.0  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

- Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

-Warunki techniczne wydane przez RWiK w Białogardzie z dnia 12.05.2017 

-Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanego przez 

Burmistrza Białogardu. 

2.0 CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sie� wodoci�gowa oraz sie� kanalizacji sanitarnej  z przył�czami                 

do działek w miejscowo�ci Białogard ul. Curie-Skłodowskiej Dz. nr 611, 569/4  obr�b 0017                           

m. Białogard. 

  

Zakres opracowania obejmuje sie� wodoci�gow� oraz sie� kanalizacji sanitarnej                      

wraz z przył�czami w miejscowo�ci Białogard ul. Curie-Skłodowskiej Dz. nr 611, 569/4  

obr�b 0017 m. Białogard. 

3.0 OPIS  PRZYJ�TYCH  ROZWI�ZA�

3.1.0 Sie� wodoci�gowa z przył�czami 

 Sie� wodoci�gow� projektuje si� od istniej�cego wodoci�gu w110 przechodz�cego 

przez działk� nr 611.  

Sie�  wykona� z rur polietylenowych PE HD 100 PN 10 o �rednicy de 110 x 6.6mm szeregu 

SDR 17 na ci�nienie 1,00 MPa. Ko�cówk� projektowanego odcinka sieci wodoci�gowej 

nale�y za�lepi� za�lepk� elektrooporow�. 

Przył�cza wodoci�gowe projektuje si� od projektowanej sieci PE de 110x6.6mm do 

granicy działek przy których nale�y je za�lepi� za�lepkami elektrooporowymi. Przył�cza 

wykona� z rur polietylenowych PE-HD 100 o �rednicy de40x2.4mm szeregu SDR 17 na 

ci�nienie 1,00 MPa. 

Wł�czenie projektowanej sieci do istniej�cej sieci w110w punkcie W1 za pomoc� w�zła wg. 

rys. nr 2. (trójnik z �eliwa sferoidalnego DN100/100/100 z dwiema mi�kkouszczelniaj�cymi 

zasuwami klinowymi z gładkim i wolnym przelotem,  krótk�).  

Wł�czenie przył�czy do projektowanego wodoci�gu wykona� za pomoc� uniwersalnej opaski 

do nawierce�  DN 110/40 z zasuw� do przył�czy domowych 

Zaprojektowano hydrant  p.po�. HP DN 80 nadziemny zgodnie z norm�  PN-71/B-02863. 

Wydajno�� hydrantu 10 l/s. Ci�nienie 0,2MPa. Zastosowano mi�kkouszczelniaj�c� zasuw�

klinow� z gładkim i wolnym przelotem DN80.  
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Wł�czenie do projektowanej sieci wodoci�gowej poprzez trójnik redukcyjny elektrooporowy 

PE de 110/90. 

Zagł�bienie sieci wodoci�gowej przy istniej�cym wodoci�gu 1,60m. Spadki i długo�ci sieci 

wodoci�gowej i przył�cza  podano na profilu rys. 2. 

Jako dodatkow� armatur� nale�y zastosowa� obudow� do zasuwy, skrzynk� �eliwn� nad 

obudow� oraz tabliczk� na oznakowanie zasuwy- emaliowana, metalowa. 

3.2.0 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykona� mechaniczne oraz w miejscach kolizyjnych wykona�

r�cznie.  Sie� i przył�cza układa� na podsypce z piasku  gr. 15cm, nast�pnie obsypa� piaskiem 

oraz zasypa� gruntem rodzimym. 

Tras� oznakowa� ta�m� sygnalizacyjno-ostrzegawcz� /kolor niebieski/ z wkładk� metaliczn�

na wysoko�ci 20 cm nad ruroci�giem sieci i przył�czy. 

Po uło�eniu sieci i przył�czy w stanie odkrytym wykona� prób� ci�nieniow� (8at) przez 

30min. (w obecno�ci wła�ciciela wodoci�gu) zgodnie z instrukcj� monta�ow� dla rur PE,                        

a nast�pnie zgłosi� do odbioru technicznego. 

Uwaga:

- Po wykonaniu robót monta�owych, przed zasypaniem sieci i przył�czy nale�y zgłosi�   

do odbioru. 

- Sie� wodoci�gowa i przył�cza w stanie odkrytym podlegaj� odbiorowi geodezyjnemu 

przez uprawnionego geodet�. 

3.3.0 Sie� kanalizacyjna z przył�czami.  

Projektuje si� sie� kanalizacji sanitarnej z przył�czami.  

Sie� kanalizacyjn� wykona� z rur 200/5,9 PVC-U lite klasa „S” SDR34; SN8, przył�cza  

kanalizacji sanitarnej wykona� z rur 160/4,7 PVC-U lite klasa „S” SDR34; SN8. 

Studzienki SK1÷SK4 wykona� jako plastikowe PVC  o �rednicy DN/ID600 z włazem

�eliwnym klasy D400 o �rednicy DN600.  

Dno studni SK1, SK2, SK3, SK4  z prefabrykowan� kinet�. Kr�gi betonowe ł�czone na 

uszczelk� gumowa.  

Studnie SK1, SK2, SK3, nale�y wykona� jako studnie przelotowe, dodatkowo studni� SK4 

nale�y wykona� jako przelotow� z mo�liwo�ci� dalszego prowadzenia sieci kanalizacji 

�ciekowej.  

Roboty ziemne wykona� mechaniczne oraz w miejscach kolizyjnych wykona� r�cznie. Rury 

układa� na podsypce z piasku gr. 15cm, nast�pnie obsypa� piaskiem i zasypa� gruntem 

rodzimym.  

Spadki oraz gł�boko�� uło�enia przewodu kanalizacji �ciekowej podano na profilu rys. nr 3. 

Odcinek, gdzie przykrycie jest mniejsze ni� 0,8m nale�y ociepli� warstw� �u�lu i papy 

mrozoodpornej. 
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Uwaga:

- Po wykonaniu robót monta�owych, przed zasypaniem sieci i przył�cza nale�y zgłosi�   

do odbioru. 

- Sie� kanalizacji sanitarnej i przył�cze w stanie odkrytym podlegaj� odbiorowi 

geodezyjnemu przez uprawnionego geodet�. 

4.0 Uwagi ko	cowe 

- Cały zakres wykona� zgodnie z projektem budowlanym. 

- Cało�� instalacji wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta�owych cz.II - instalacje sanitarne i przemysłowe. 

-  Wszystkie prace wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami BHP.

Opracowała: 

mgr in�. El�bieta Klimek 
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OKRE�LENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu to teren w otoczeniu projektowanych obiektów 

budowlanych (sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej oraz  przył�cza wodoci�gowe                 

i kanalizacji  sanitarnej) wyznaczony na podstawie przepisów odr�bnych, 

wprowadzaj�cych zwi�zane z tym przedsi�wzi�ciem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. Dokonano analizy przepisów pod k�tem ustalenia, czy projektowane obiekty 

swoim usytuowaniem i gabarytami b�d� wpływały na s�siednie nieruchomo�ci. 

Odcinek sieci wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej oraz przył�cza wodoci�gowe                             

i kanalizacji sanitarnej  projektuje si� na działkach: 

- 611, 569/4,  – działki Urz�du Miasta Białogard 

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wył�cznie w/w działki. 

Uzasadnienie: 

- sieci i przył�cza budowane b�d� na działkach drogowych, a wi�c wykopy oraz uło�enie 

rur kanalizacyjnych i wodoci�gowych prowadzone b�dzie w tych działkach 

- po zako�czeniu wykopów teren zostanie zniwelowany i uporz�dkowany. 

Okre�lenie zakresu oddziaływani okre�lono na podstawie przepisów : 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75.poz.69z 

pó�niejszymi zmianami) 

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia  26 kwietnia 2013r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� sieci gazowe ( DZ.U. z2013r,poz 640). 

-- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003r nr 47. Poz 401). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa�dziernika 2005r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie  ( Dz. U. z 2003rNr207 , poz.2016 z pó�niejszymi zmianami) 

mgr in�. E. Klimek 








