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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.0. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa nr GZGK/01/11/2019 z
dnia 14.11.2019 r. zawarta z Inwestorem określająca zakres opracowania projektu.. Poza tym niniejszy projekt opracowano na podstawie uzgodnień z Inwestorem tj. Trzebnickim ZGK ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy.

2.0. Materiały wyjściowe do projektowania

Do opracowania niniejszej dokumentacji posłużyły następujące materiały wyjściowe:
a) decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy
Trzebnica ;
b) warunki Techniczne nr GZGK/ZWiK/WW/202/2718/2019 z dnia 05.12.2019 r.
przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy w obrębie działek drogowych w miejscowości Taczów Mały, gmina Trzebnica
wydane przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
w Trzebnicy, pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica ;
c) uzgodnienia z właścicielami działek ;
d) zaktualizowana mapa do celów projektowych

3.0. Zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy sieci
wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy w obrębie działek drogowych w
miejscowości Taczów Mały, gmina Trzebnica.
W skład dokumentacji wchodzi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

3.1. Zakres rzeczowy inwestycji
A. Sieć wodociągowa
1. Sieć z rur PEHD 100 SDR 17 o średnicy 110 mm
(montowanych w wykopie)
L = 651,0 m
2. Sieć z rur PEHD 100 RC SDR 11 o średnicy 110 mm
(montowanych metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego)
L = 166,0 m
3. Zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane
lub epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną
o średnicy 100 mm
- 7 szt.
4. j. w. lecz o średnicy 80 mm
- 7 szt.
5. Hydranty nadziemne DN 80, zabezpieczone w przypadku złamania, wyposażone
w samoczynne urządzenie odwadniające – komorę zaporową
- 7 szt.
6. Rury ochronne PE 100 o średnicy 200x7,7 mm,
R1-5,0 m, R2-8,0 m, R3 – 10,0 m,
- 23,0 m/3 szt.
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II. CZĘŚĆ TECHNICZNA
A. Sieć wodociągowa

Projektowana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej będzie stanowiła rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w drodze gminnej (działka nr 121 dr). w Taczowie Małym.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinki sieci wodociągowej (od istniejącej sieci
w drodze gminnej działka nr 121 dr), w drogach działki nr 123,124,133 i 138 oraz przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie ww. dróg.

1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo–gospodarcze
i ppoż.

Projektowana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej pozwoli na poprawę
zaopatrzenia w wodę posesji położonych w obszarze objętym niniejszym opracowaniem.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przyjęto wydajność wodociągu 10,0 dm3/s a średnicę sieci 110 mm, gdyż projektowana sieć stanowi rozbudowę istniejącego wodociągu o takiej wydajności.
Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącej zabudowy przewidziano hydranty nadziemne ∅ 80 mm, pokrywające swym zasięgiem istniejącą zabudowę.
W obszarze objętym opracowaniem znajduje się 26 posesji. Do obliczenia zapotrzebowania wody przyjęto następujące założenia:
- ilość posesji - 26;
- ilość osób na jedną posesję – 4 osoby;
- jednostkowe zapotrzebowanie wody na cele bytowe – 100 dm3/M/d
Przyjęto ponad to:
a) współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego Nd = 1,3
b) współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowego Ng = 2,5
Średnie dobowe zapotrzebowania wody:
Qdśr.1 = 26 x 4 x 100 = 10 400 dm3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowania wody:
Qdmax = 10,40 x 1,3 = 13,52 [m3/d]
Maksymalne godzinowe zapotrzebowania wody:
Qgmax = 13,52 x 2,5/24 = 1,41 [m3/h]

2. Źródło wody

Źródłem zapewniającym obecnie zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Taczów Mały jest istniejący wodociąg zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Brochocinie. Wydajność systemu jest niewystarczająca do pokrycia potrzeb
wody posesji zasilanych obecnie oraz nie ma zapewnienia ochrony ppoż. Ze stacją
uzdatnia wody współpracują zbiorniki wody czystej o pojemności 100 m3, dla pokrycia
nierównomierności rozbiorów oraz zapewnienia zapasu wody na cele ppoż.
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3. Dobór średnic przewodów

W celu zapewnienia optymalnych warunków zaopatrzenia w wodę zaprojektowano rury PE100 SDR 17 na ciśnienie 1,0 MPa o średnicy 110 mm.
Przewody o takiej średnicy pozwalają na utrzymanie właściwych prędkości przepływu
wody i zapewniają utrzymanie wymaganego ciśnienia u odbiorców oraz na cele ppoż.

4. Głębokość ułożenia, warunki wykonania robót

Sieć wodociągowa winna być ułożona na głębokości min 1,5 m licząc od terenu
do wierzchu rury, ewentualne odstępstwa pokazują rysunki szczegółowe (profile).
Wykopy pod rurociąg, zasypkę oraz szalunki należy wykonać zgodnie z normami
PN–68/B–06050, BN–83/8836–02, BN–83/9936–02.
Wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych z umocnieniem ażurowym.
Wykopy podczas wykonywania robót należy odpowiednio oznakować tablicami informacyjnymi oraz zapewnić dostęp do zabudowań poprzez wykonanie pomostów przejazdowych i kładek dla pieszych. Wykopy należy ogrodzić a na noc zainstalować
oświetlenie. Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego – takiego jak sieć wodociągowa, czy kable podziemne – wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb, w
pozostałych miejscach mechanicznie.
Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi „Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – Montażowych” cz. II – Instalacje Sanitarne.

5. Uzbrojenie sieci

W miejscu wpięcia projektowanej sieci do trójnika na istniejącym wodociągu
(węzeł W1) projektuje się zamontowanie zasuwy o średnicy DN 100 mm.
Przyjęto zasuwy z żeliwa sferoidalnego, z przyłączami kołnierzowymi zgodnie z
PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa
zgodna z EN-736-3, z możliwością wymiany o-ringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem
i przy dowolnym położeniu klina, trzpieniem ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, klinem nawulkanizowanym wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR
o twardości 70±5 ° Sh, zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz farbą
epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm. Do zasuw należy zastosować obudowy i
skrzynki uliczne.
W węzłach W2, W3 i W4 projektuje się zamontowanie po 2 zasuwy o średnicy DN 100
mm.
Na sieci projektuje się hydranty nadziemne DN 80, z przyłączem kołnierzowym
wg PN-EN 1092-2, zabezpieczone antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm, zabezpieczone przed działaniem promieniowania
UV powłoką poliestrową, w kolorze czerwonym, korpusem górnym i komorą zaworową wykonaną z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumną stalową cynkowaną ogniowo, z trzpieniem ze stali nierdzewnej, rurą trzpieniową stalową ocynkowaną, nasadą wykonaną ze stopu aluminium, pokrywą nasady z żeliwa szarego, za
mknięciem tłokowym na wulkanizowanym gumą EPDM o twardości 70°Sh, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Hydranty należy wyposażyć w samoczynne urządzenie odwadniające
– komorę zaporową.
Trójniki lub kolana powinny być z odlewów monolitycznych żeliwnych z kołnierzami
wg PN-EN 1092-2 o długości zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101,
zabezpieczone antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny.
Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych, zasuwy przed hydrantami winne pozostawać w położeniu otwartym.
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Wszystkie węzły na sieci wodociągowej, zmiany kierunku przebiegu trasy rurociągu, miejsca zainstalowania armatury należy zabezpieczyć blokami oporowymi zgodnie z normą BN–81/9192–05 i rysunkami bloków.
Miejsca zainstalowania armatury (hydranty, zasuwy ) należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na trwale umocowanymi w sąsiedztwie tej armatury z podaniem
rodzaju armatury, średnicy i odległości jej posadowienia.
Odpowietrzenie sieci projektuje się poprzez hydranty w najwyżej położonych miejscach
na sieci wodociągowej oraz poprzez instalację wodociągową w budynkach.

6. Próba szczelności i dezynfekcja sieci

Próbę szczelności projektowanego wodociągu należy wykonać zgodnie z normą
PN–97/B–10725 na ciśnienie 1,0 MPa.
Sieć wodociągową przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworem podchlorynu sodu
dawką nie mniejszą niż 25 g/m3. Po płukaniu i dezynfekcji sieć wodociągową należy w
ciągu 3 dni oddać do eksploatacji. W przeciwnym wypadku czynność należy powtórzyć.
Do płukania należy przygotować, co najmniej 10–krotnie więcej wody niż wynosi pojemność płukanego wodociągu. Płukanie wykonać wodą z istniejącej sieci wodociągowej. Wodę po płukaniu odprowadzić do rowu melioracyjnego. Po płukaniu i dezynfekcji należy dokonać analizy wody przez Terenowy Inspektorat Sanitarny. Usuwana woda
z wodociągu jest zachlorowana i musi być poddana dechloracji przy pomocy tiosiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Do zneutralizowania 1 kg Cl2 potrzeba 3,5
kg Na2S2O3.
Ilość wolnego chloru w wodzie nie może przekraczać 3 g Cl2/m3. Przy wykonywaniu dezynfekcji wodociągu należy przestrzegać warunków BHP.

7. Zabezpieczenie ppoż.

W celu ochrony ppoż. istniejącej zabudowy, projektuje się wyposażyć sieć w hydranty nadziemne DN 80 rozmieszczone wg planu sytuacyjno – wysokościowego tak,
aby promień chronienia R–70 pokrywał istniejącą zabudowę. Potrzebną ilość wody dostarczać będzie Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana w Brochocinie, poprzez projektowaną sieć wodociągową.
Jak wynika z obliczeń ( tabela 1) na najniekorzystniej położonym hydrancie (hydrant
H4) ciśnienie będzie wynosiło 20,14 m sł. w. a zatem będzie wystarczające dla celów
ppoż.
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Tabela nr 1

8. OBLICZENIA
Odc.

Węzeł
początek
koniec

Długość Średnica
m

mm

Opory
miejscowe
‰

HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ
przy rozbiorach ppoż. q=6,0 l/s

Rzędna terenu
Prze- Strata
Ciśnienie w węźle
Różnica
pływ ciśnienia koniec odc. początek odc.
(na końcu odcinka)
l/s
m s.w.
m n.p.m.
m n.p.m.
m
m s.w.

Ciśnienie w miejscu włączenia – 20.0 m sł. w.
1
2
3
4

w1
w2
w3
w4

w2
w3
w4
H3

220,0
95,0
56,0
85,0

110

7

7
7
7

6
6
6
6

1,53
0,67
0,39
0,60

188,30
184,80
183,20
181,00

193,30
188,30
184,80
183,20

- 5,0
- 3,5
- 1,6
- 2,2

23,47
26,30
27,51
29,11

110
110
110

5

w2

H4

119,0

110

7

6

0,83

188,30

190,80

2,5

20,14

6

w3

H6

154,0

110

7

6

1,08

178,70

184,80

- 6,1

31,32

7

w4

H7

88,0

110

7

6

0,62

185,40

183,20

2,2

24,69

Uwaga! Zmierzone przez eksploatatora ciśnienie statyczne w miejscu włączenia (działka nr 121) wynosi 20 m sł. w.

Uwagi
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B. Przepięcie przyłączy wodociągowych
1.0. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera wymianę istniejących przyłączy zlokalizowanych w pasie
drogowym (działki nr 124, 133 i 138), w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Taczowie Małym.

2.0. Zakres rzeczowy
2.1. Przyłącza wodociągowe
Przyłącza wody od wpięcia do projektowanej sieci wodociągowej z rur PE
o średnicy 110 mm, do granicy pasa drogowego i połączenie ich z istniejącymi przyłączami.
1. Przyłącza z rur PE100 SDR 11 ∅ 25 mm
- 42,0 m
2. Przyłącza z rur PE100 SDR 11 ∅ 32 mm
- 16,0 m
3. Przyłącza z rur PE100 SDR 11 ∅ 40 mm
- 3,5 m
4. Przyłącza z rur PE100 SDR 11 ∅ 50 mm
- 6,0 m
5. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/25 mm
z obudową i skrzynką uliczną
- 11 kpl.
6. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/32 mm
z obudową i skrzynką uliczną
- 6 kpl.
7. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/40 mm
z obudową i skrzynką uliczną
- 1 kpl.
8. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/50 mm
z obudową i skrzynką uliczną
- 2 kpl.
9. Rura ochronna PE o średnicy 90x5,5 mm, L= 3,5 m/1 szt.
- 3,5 m
10. Rura ochronna PE o średnicy 90x5,5 mm, L= 4,0 m/1 szt.
- 4,0 m
11. Rura ochronna PE o średnicy 90x5,5 mm, L= 5,0 m/1 szt.
- 5,0 m
12. Rura ochronna PE o średnicy 90x5,5 mm, L= 8,5 m/1 szt.
- 8,5 m

3.0. Opis rozwiązania technicznego

Zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, zaprojektowano odcinki przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 o średnicy 50, 40, 32 i 25
mm.
Połączenie projektowanych odcinków przyłączy z projektowaną siecią wodociągową z rur PE ∅ 110 mm, należy wykonać poprzez zamontowanie na tej sieci nawiertek typu NWZ z żeliwa sferoidalnego gat. 500-7 dla rur PE, z przyłączem gwintowanym
wg PN-EN 228-1, o średnicy 110/25 mm, 110/32 mm, 110/40 mm, 110/50 mm, z obudową i dużą skrzynką uliczną. Montażu nawiertek może dokonać tylko ZGK ERGO w
Trzebnicy.
Na granicy pasa drogowego, projektowane przyłącza złączyć z przyłączami już istniejącymi. Miejsca połączeń pokazano w części rysunkowej.
Miejsce montażu nawiertki oznakować tabliczką (zgodnie z normą PN-86/B0970) umieszczoną na słupku stalowym. Rurociąg układać w wykopie na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę 10 cm warstwą piasku.
Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości
225 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę umieścić 20 cm nad wierzchem rury z
odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy. Projektowane przyłącza należy
połączyć z istniejącymi przyłączami w miejscach pokazanych w części rysunkowej.
Przyłącza układać w rurze ochronnej PE o średnicy ∅ 90 mm. Na końcach rury
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ochronnej, przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową, wypełnić materiałem plastycznym.
Po zmontowaniu przyłączy należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0
MPa zgodnie z PN-81/B-10725.
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TABELA NR 2

4.0.WYKAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
Lp.
1

Długość przyłącza

Nr

Nr

Średnica

budynku

działki

odgałęzienia

∅ 25

∅ 32

∅40

∅50

∅ 63

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

Uwagi
10

ul. 1 Maja

1
2
3
4
5
6
7
8

27
3
4
5
5A
6
-

107/2
19/2
22/2
23
24/1
24/2
25/3
103/2

9

6b

10

110/32
110/25
110/25

-

110/25

1,5

110/32
110/32
110/25

1,5
4,5

2
1,5
-

26/1

110/50

-

-

-

21

102/1

110/25

4,0

-

-

11

20

101

110/25

3,0

-

-

12

7i8

27

110/40

9,0

-

-

13

10a

30

110/25

4,5

-

-

15
16
17

10
9
12a

31/3
31/5
32/3

110/25
110/40
110/32

5,0
-

4,0

3,5
-

18

11

37/1

110/50

-

-

-

20

16

69/7

110/32

-

5,5

-

21

18

99

110/32

-

1,5

-

22

7

69/10

110/50

-

-

-

22

17

98

110/25

2,0

-

-

23

-

97/1

110/32

-

1,5

-

2,0
4,0
-

42,0

16,0

3,5

6,0

RAZEM

3,5
3,5

R.O.PE Ø90 mm, L=4,0 m

R.O.PE Ø90 mm, L=8,5 m

Tylko włączenie
R.O.PE Ø90 mm, L=5,0 m

R.O.PE Ø90 mm, L=3,5 m

1. Nawiertki z żeliwa sferoidalnego typu NWZ o średnicy 110/25 mm – 11 szt.
2. Nawiertki z żeliwa sferoidalnego typu NWZ o średnicy 110/32 mm – 6 szt.
3. Nawiertki z żeliwa sferoidalnego typu NWZ o średnicy 110/40 mm – 1 szt.
4. Nawiertki z żeliwa sferoidalnego typu NWZ o średnicy 110/50 mm – 3 szt.
5. Rura ochronna PE Ø 90x5,5 mm, L=3,5 m – 1 szt.
6. Rura ochronna PE Ø 90x5,5 mm, L=4,0 m – 1 szt.
7. Rura ochronna PE Ø 90x5,5 mm, L=5,0 m – 1 szt.
8. Rura ochronna PE Ø 90x5,5 mm, L=8,5 m – 1 szt.
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III. UWARUNKOWANIA WSPÓLNE DLA
SIECI

WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY

1.0. Roboty ziemne
Wykopy pod rurociągi sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, wykonywać jako wąskoprzestrzenne umacniane. Ściany wykopów zabezpieczać umocnieniem ażurowym z wyprasek stalowych. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Wykop należy pogłębiać stopniowo. Ściana czasowo nie umocniona może wynosić, dla gruntów spoistych, 0,5 m a dla pozostałych 0,3 m.
Dno wykopu należy chronić przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego oraz należy
zadbać o uniemożliwienie penetracji dna wykopu przez wody opadowe. Wykop wykonywać w pierwszej fazie mechanicznie do głębokości 0,2 m ponad projektowane dno
rury. Pozostałą 0,2 m warstwę wykopu, stanowiącą naturalne podłoże dla rury, usunąć
ręcznie bezpośrednio przed montażem rurociągu.
W wykopie należy wykonać podsypkę piaskową pod o grubości 10 cm. Po montażu
rurociągu należy wykonać obsypkę i zasypkę rurociągu piaskiem do wysokości 20 cm.
ponad wierzch rury. Podsypkę i zasypkę wykopu należy zagęścić. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym warstwami, co 30 cm z dokładnym zagęszczeniem a nadmiar
odwieźć na wskazane przez Inwestora miejsce. Stopień zagęszczenia zasypu winien
wynosić nie mniej niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora.
Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
poprzez wyprowadzenie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegający teren, który dodatkowo należy wyprofilować ze spadkiem od wykopu.
W zakresie bhp wykopy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.20023).

2.0. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Całość robót wykonać zgodnie z:
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”
część II – Instalacje Sanitarne.,
- PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”.
- PN-B-10736;99 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z rur PE” - wydana przez
producenta rur.
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników
sieci i innego uzbrojenia, z którymi budowana sieć wodociągowa może kolidować.
Wytyczenia trasy sieci w terenie winna dokonać uprawniona służba geodezyjna.
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Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót, przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem - ustalić z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków zawartych w stosowanych uzgodnieniach.

3.0. Odbiór techniczny
Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód sieci wodociągowej podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:
- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności
sprawdzenia zastosowanych materiałów,
- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu,
- sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunków,
- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi przewodów w planie i w
profilu.
Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”. W szczególności należy zwrócić uwagę na:
- szczelność sieci wodociągowej,
- staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rury wraz z zasypką wykopu, z wymaganych stopniem zagęszczenia.

4.0. Warunki BHP przy prowadzeniu robót

Przy budowie sieci wodociągowej, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz
osób trzecich należy przestrzegać wszystkie obowiązujące zasady BHP zawarte w przepisach i normatywach, a szczególnie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.).
Należy zwrócić uwagę na:
- właściwe przygotowanie placu budowy, tj. wynagrodzenie, oznakowanie i przygotowanie zaplecza budowy;
- zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych (dojście do posesji);
- prawidłowe zabezpieczenie wykopów;
- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów;
- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym
przed dostępem osób niezatrudnionych.
Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia placu budowy należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów poprzez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniu świetlnym.
Kierownik budowy jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, sporządzić plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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5.0. Wykaz norm i rozporządzeń

Wszelkie prace związane z budową wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, a w szczególności:
- BN 99/9936-04 Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe
i kanalizacyjne;
- PN 74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

6.0. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

Specyfika projektowanych robót stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności:
- przysypania ziemią,
- upadku z wysokości,
- porażenia prądem z uszkodzonego przewodu.
Roboty wykonywane będą w wykopach liniowych o głębokości do 2,0 m.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
Prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. ) zwracając
szczególną uwagę na:
- jakość obudowy wykopu, zarówno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed
każdorazowym zejściem pracowników do wykopu,
- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu,
- zabezpieczenie wykopów po zakończeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pieszych.

7.0. Informacja o zakresie oddziaływania obiektu
Projektowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Taczów Mały, w drogach gminnych (działki nr 121, 123, 124, 133
i 138). Działki stanowią własność Gminy Trzebnica a Inwestor uzyskał stosowną zgodę
na wykonanie inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja uzyskała Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wydaną przez Burmistrza Gminy Trzebnica i posiada niezbędne uzgodnienia zatwierdzające przyjęte rozwiązania.
Nie przewiduje się przekroczenia projektowaną siecią zakreślonych obszarów co oznacza, że obszary przylegające do terenu inwestycji nie będą miały wpływu na stan ich
zagospodarowania ani nie będą miały wpływu na interesy osób trzecich.
Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały
negatywnego wpływu na środowisko.
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8.0. Opinia geologiczna

Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych.
Warunki gruntowe na działkach nr 121, 123, 124, 133 i 138 zalicza się do prostych
(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z
2012, poz. 463).
Inwestycję polegającą na budowie odcinków sieci wodociągowej na ww. działach zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Grunty w obrębie prowadzonej inwestycji na ww. działkach zaliczono do gruntów kat
III i IV.

9.0. Uwagi końcowe
1. Przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Trzebnicy oraz zgodnie z instrukcją pn.: „Wytyczne projektowania
i budowy sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” wydaną przez
ww. zakład.
2. Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano–Montażowych” tom II – Instalacje Sanitarne.
3. Rurociągi sieci wodociągowej układać na głębokościach pokazanych na profilach
podłużnych.
4. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
5. Zachować warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
7. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, obowiązujący na terenie Polski.
8. Ilekroć w opisie dokumentacji projektowej lub na rysunkach wchodzących w skład
projektu, występują określenia materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy własne ich
producentów lub znaki towarowe – projektant dopuszcza zastosowanie materiałów,
wyrobów i urządzeń innych producentów lub oznaczonych innymi znakami
towarowymi, pod warunkiem, że te materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymogi
i parametry określone w opisie do projektowym.
9. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne z uwzględnieniem uwag wynikających z uzgodnień
branżowych.
Projektował:
mgr inż. Antoni Polak
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
A. Sieć wodociągowa

1. Rura PEHD 100 SDR 17 o średnicy 110 mm
– 651,0 m
2. Rura PEHD 100 RC SDR 11 o średnicy 110 mm
– 166,0 m
3. Zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające –
emaliowane lub epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką
uliczną o średnicy 100 mm
– 7 szt.
4. j. w. lecz o średnicy 80 mm
– 7 szt.
5. Obudowy do zasuw o średnicy 100 mm
– 7 szt.
6. j. w. lecz o średnicy 80 mm
– 7 szt.
7. Skrzynki uliczne do zasuw
– 14 szt.
8. Hydranty nadziemne DN 80, zabezpieczone w przypadku złamania,
wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające – komorę zaporową – 7 szt.
9. Rura ochronna PE 100 o średnicy 200x7,7 mm
–23,0 m/3 szt.
10. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 z kołnierzem luźnym ∅ 110 mm
– 24 szt.
11. Trójnik z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy ∅ 100/100/100 mm
– 3 szt.
12. j. w. lecz ∅ 100/80/100 mm
– 5 szt.
13. Kołnierz zaślepiający z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy ∅ 100 mm
– 2 szt.
14. Kolano z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe ∡ 90o ∅ 80 mm
15. Króciec z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy, L=800 mm
16. Kolano z żeliwa sferoidalnego stopowe do hydrantu ∅ 80 mm
17. Zwężka z żeliwa sferoidalnego ∅ 100/80 mm

– 5 szt.
– 7 szt.
– 7 szt.
– 2 szt.

18. Łuk PE110 SDR 17 ∡30o ∅110 mm

– 1 szt.

19. j. w. lecz ∡11o ∅110 mm

20. j. w. lecz ∡15 ∅110 mm
21. Płozy centrujące typ „A” – wysokość 25 mm
22. Manszety do zamykania końcówek rur ochronnych
o średnicy DN 200/100 mm
23. Tabliczki emaliowane do oznaczenia trasy rurociągu i armatury
24. Słupki z rur stalowych ocynkowanych DN 50 mm
25. Taśma z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
o

– 1 szt.
– 1 szt.
– 20 szt.
– 6 szt.
– 14 szt.
– 38m/14 szt.
– 651,0 m

B. Przyłącza wodociągowe

1. Rura PE100 SDR 11 ∅ 25 mm
2. Rura PE100 SDR 11 ∅ 32 mm
3. Rura PE100 SDR 11 ∅ 40 mm
4. Rura PE100 SDR 11 ∅ 50 mm
5. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/25 mm
z obudową i skrzynką uliczną
6. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/32 mm
z obudową i skrzynką uliczną
7. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/40 mm
z obudową i skrzynką uliczną
8. Nawiertka z żeliwa sferoidalnego typu NWZ ∅ 110/50 mm
z obudową i skrzynką uliczną

- 42,0 m
- 16,0 m
- 3,5 m
- 6,0 m
- 11 kpl.
- 6 kpl.
- 1 kpl.
- 2 kpl.
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9. Złączka PE skręcana typu GZ równoprzelotowa DN 50 mm
– 8 szt.
10. Złączka PE skręcana typu GZ równoprzelotowa DN 40 mm
– 1 szt.
11. Złączka PE skręcana typu GZ równoprzelotowa DN 32 mm
– 6 szt.
12. Złączka PE skręcana typu GZ równoprzelotowa DN 25 mm
– 11 szt.
13. Rura ochronna PE o średnicy 90x5,5 mm
–21,0 m/4 szt.
14. Płozy centrujące typ „A” – wysokość 15 mm
– 34 szt.
15. Manszety do zamykania końcówek rur ochronnych
o średnicy DN 90 mm
– 8 szt.
16. Tabliczki emaliowane do oznaczenia trasy rurociągu i armatury
– 20 szt.
17. Słupki z rur stalowych ocynkowanych DN 50 mm
– 54m/20 szt.
18. Taśma z tworzywa sztucznego z wkładka metalową
– 67,5 m
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INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
robót uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
OBIEKT:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach
przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej
wraz z remontem przyłączy w obrębie działek
drogowych w miejscowości Taczów Mały,
gmina Trzebnica

LOKALIZACJA:

Taczów Mały, działki nr 121, 123, 124, 133 i 138

INWESTOR:

Gminy Zakład Gospodarki
Komunalnej ERGO SP. z o.o.
pl. J. Piłsudskiego 1
55–100 Trzebnica

PROJEKTANT :

mgr inż. Antoni Polak
upraw. proj. nr 295/88/UW
– specjalność instalacyjno – inżynieryjna

Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera opis w zakresie wymaganym przez:
- przepisy Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1994 r. z późniejszymi zmianami), zawarte w art. 20 ust. 1 lit. „b”
- przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003
r. nr 120 poz. 1126).

Wrocław, marzec 2020 r.
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Część opisowa
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót
A. Sieć wodociągowa
1. Sieć z rur PEHD 100 SDR 17 o średnicy 110 mm
(montowanych w wykopie)
L = 651,0 m
2. Sieć z rur PEHD 100 RC SDR 11 o średnicy 110 mm
(montowanych metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego)
L = 166,0 m
3. Zasuwy kołnierzowe F 002, bezdławikowe, miękkouszczelniające – emaliowane
lub epoksydowane od wewnątrz z obudową i dużą skrzynką uliczną
o średnicy 100 mm
- 7 szt.
4. j. w. lecz o średnicy 80 mm
- 7 szt.
5. Hydranty nadziemne DN 80, zabezpieczone w przypadku złamania, wyposażone
w samoczynne urządzenie odwadniające – komorę zaporową
- 7 szt.
6. Rury ochronne PE 100 o średnicy 200x7,7 mm,
R1-5,0 m, R2-8,0 m, R3 – 10,0 m,
- 23,0 m/3 szt.
2. Kolejność realizacji obiektów
1. Sieć wodociągowa
2. Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
1. Istniejąca sieć wodociągowa
2. Istniejąca kanalizacja deszczowa
3. Istniejący kable energetyczne
4. Istniejący kable telefoniczne
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
– istniejąca sieć wodociągowa,
– istniejąca kanalizacja deszczowa
– istniejący kable energetyczne
– istniejący kable telefoniczne
5. Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji:
– wykopy stwarzające zagrożenie przysypania ziemią i upadek z wysokości
– prowadzenie prac sprzętem mechanicznym
– wykonywanie robót w pobliżu rurociągów wodnych
– wykonywanie robót w pobliżu kabli energetycznych
– wykonywanie robót w pobliżu kabli telefonicznych
– wykonywanie robót w pasie dróg gminnych
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed dopuszczeniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni zostać
przeszkoleni w zakresie BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP.
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7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Do środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia
robót przy realizacji w/w inwestycji należą:
– oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych miejsca prowadzenia robót ziemnych i montażowych;
– przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy w środki pierwszej
pomocy medycznej oraz łączności;
– wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, kaski
ochronne i kamizelki);
– ręczne wykonywanie robót ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego;
– składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami
BHP w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób postronnych;
– zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do
wykopów;
– wygrodzenie terenu prac, właściwe oznakowanie placu budowy poprzez ustawienie
tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych w nocy barierek.
Wnioski:
W myśl art. 21.a.1. Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1994 r. z późniejszymi
zmianami) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zobowiązany jest kierownik budowy. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). Plan
ten powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych, a przede wszystkim powinien uwzględniać przedstawione wyżej roboty
szczególnie niebezpieczne.
Opracował:
mgr inż. Antoni Polak

