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Z A W A R T O  P R O J E K T U   
 
1. wiadczenia o zgodno ci  projektu budowlanego z obowi zuj cymi przepisami   
2. Uprawnienie projektowe, izby in ynierów       
3. Opis techniczny          
4. Informacja dotycz ca BIOZ        
5. Za czniki  

 skrócony wypis ze skorowidza dzia ek 
 wypis i wyrys z MPZP "W gorzewo-Wschód" - uchwa a Rady Miejskiej nr XXI/145/2012 z dn. 

29.02.2012 r. (Dziennik Urz dowy Województwa Warmi sko-Mazurskiego Poz. 1379 z dn. 26 
kwietnia 2012 r.) 

 wypis i wyrys z MPZP zabudowy mieszkalno-us ugowej przy ul. Wojska Polskiego mi dzy ul. kow  
i Bema - uchwa a Rady Miejskiej nr XLVI/359/2001 z dn. 28.11.2001 r. (Dziennik Urz dowy 
Województwa Warmi sko-Mazurskiego Nr 18, z dn. 06 lutego 2002 r. poz. 334) 

 Warunki techniczne znak WT-652/2012 z dn. 31.10.2012 r. wydane przez Zak ad Us ug 
Komunalnych w W gorzewie 

 Opinia Zespo u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr WG.6630.151.2013 z dn. 20.12.2013 r. 
 Decyzja GDDKiA znak GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-161/13 z dn. 29.07.2013 r. 
 Decyzja GDDKiA znak GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-232.2/13 z dn. 19.11.2013 r. 
 Decyzja GDDKiA znak GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-161.3/13/14 z dn. 10.04.2014 r. 
 Uzgodnienie GDDKiA znak GDDKiA-O.OL.Z-3s-435-232.3/13/14 GDDKiA-O.OL.Z-3s-435-

161.4/13/14 z dn. 15.04.2014 r. 
6. Rysunki    
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlanego sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej wraz z 

przy czami 

       

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-zlecenie inwestora, 

-projekty bran  towarzysz cych, 

-plan zagospodarowania terenu, 

-obowi zuj ce przepisy i normy, 

-ustalenia i zlecenia od inwestora, 

-uzgodnienia mi dzybran owe. 

 

2. CELI ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodoci gowej oraz kanalizacji 

sanitarnej w obr bie ul. Wojska Polskiego, S onecznej, Zielonej.  

 

3. OPIS  PROJEKTOWANEGO WODOCI GU 

3.1 Trasa kolektora wodoci gowego i opis przyj tych rozwi za  
Trasa sieci wodoci gowej, rozmieszczenie hydrantów oraz przy czy wodoci gowych,  

a tak e miejsca w czenia do istniej cej sieci przedstawiono na mapie. 

Przebudowa sieci i przy czy wodoci gowych ma polepszy  warunki zaopatrzenia w wod  

przyleg ych posesji.  

Dzia ki budowlane b  zaopatrywane w wod  z projektowanej sieci wodoci gowej 160, 

110 PE za po rednictwem przebudowanych przy czy wodoci gowych z rur 40 PE 

doprowadzaj cych wod  do ka dej z dzia ek. Przy cze doprowadzone b dzie do budynku wraz 

z monta em zestawu wodomierzowego wewn trz.  

W obr bie projektowanego ronda na skrzy owaniu z ul. Zielon  przewidziano dowi zanie 

do sieci projektowanej.  

3.2 D ugo  wodoci gu i armatura 
Projektowany przewód wodoci gowy nale y wykona  z rur ci nieniowych  

PE 100 SDR 11 zgrzewanych czo owo, o rednicach: 

 - Dz x g = 160 x 14,6 [mm] czna d ugo   803,5 m 

 - Dz x g = 110 x 10 [mm] czna d ugo   172,5 mb 

 Projektowane przy cza nale y wykona  z rur PE SDR 11 , o rednicach: 

            - Dz x g = 40 x 3,7 [mm] czna d ugo   544,0 mb 



7 
 

  Na trasie przewodu przewidziano 7 hydrantów nadziemnych z zabezpieczeniem przed 

amaniem i mo liwo ci  ca kowitego opró nienia kolumny z wody typu np. AVK ( po czony 

za pomoc   trójnika PE redukcyjnego 160/90 lub 110/90 i tulei ko nierzowej DN90/80, zasuwy 

odcinaj cej DN 80. 

Stosowa  zasuwy ko nierzowe z eliwa sferoidalnego sieciowe PN16 z uszczelnieniem 

mi kkim  z obudow  i skrzynk  uliczn . Zasuwy nale y ustawi  na kr ku betonowym. 

 Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu zamontowa  skrzynki eliwne uliczne z kolumn  

teleskopow . Skrzynki uliczne zasuw umocni  betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji 

oznakowa  tabliczkami umieszczonymi na punktach sta ych lub s upkach stalowych.  

Po czenie przy czy z projektowan  sieci  wodoci gow  nale y wykona  przy pomocy 

trójnika siod owego z nawiertk  z zasuwami 160/40 i 110/40, stosowa  zasuwy eliwne PN10/16 

z ko cówk  do rur PE i gwintem zewn trznym np. typu HAWLE 

UWAGA: Dopuszcza si  zastosowanie materia ów innego producenta  

o parametrach technicznych i jako ciowych nie gorszych ni  wymienione w  projekcie. 

 

3.3 G boko  i sposób u enia wodoci gu 
  Minimalne zag bienie ruroci gów nie powinno by  mniejsze ni  1,8 m. Szczegó owy 

sposób prowadzenia ruroci gu pokazano na profilu pod nym. W rejonie wyst powania du ych 

drzew na odcinku mi dzy w ami W3-W5 sie  nale y wykona  metod  bezwykopow . 

Przewód PE nale y uk ada  na 20 cm podsypce z suchego i zag szczonego piasku  

z obsypk  z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur  

z dok adnym r cznym jego zag szczeniem. 

W przypadku gruntów s abych, nale y wzmocni  pod e poprzez zastosowanie materaca 

z pospó ki 2-31mm, stabilizowanego geotkanin  np.Terralys L7 35/35. 

 

3.4 Miejsca w czenia 
czenie projektowanej sieci wodoci gowej do istniej cego wodoci gu ulicznego 

wA150 w w le W1 w ul. Bema nale y wykona  za pomoc czników rurowo-ko nierzowych i 

trójnika eliwnego ko nierzowego. Na wszystkich kierunkach stosowa  zasuwy sieciowe. 

Z drugiej strony sie  b dzie zako czona hydrantem ppo . w w le W33. 

 

3.5 Zestawy wodomierzowe 
Dla ka dego budynku pod czanego do sieci zastosowa  zestaw wodomierzowy 

montowany na konsoli sk adaj cy si  z: 

- przej cia PE/stal 40/25 

- zaworu kulowego spustowego DN25 

- zaworu antyska eniowego membranowego DN25 
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- wodomierza skrzyde kowego JS - 2,5 DN15 

- zaworu kulowego DN25 

- cznika z instalacj  wewn trzn  

Wodomierz lokalizowa  w pierwszym pomieszczeniu za cian  zewn trzn  budynku w 

poziomie parteru lub piwnicy zapewniaj cym dodatni  temperatur  w okresie zimowym. 

 

3.6 Próba szczelno ci  sieci wodoci gowej 
Przed zasypaniem u onych ruroci gów nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci na 

ci nienie 1,0 MPa. zgodnie z norm  PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. 

 W trakcie próby nale y sprawdzi  wszystkie z cza . 

W przypadku stwierdzenia nieszczelno ci nale y je usun , a prób  powtórzy . 

 

3.7 P ukanie i dezynfekcja 
Po pozytywnym wyniku próby szczelno ci nale y ca  sie  dok adnie przep uka  woda 

oraz przeprowadzi  dezynfekcj  podchlorynem sodu, zgodnie  z obowi zuj  norm  bran ow . 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji , ca a sie  nale y ponownie przep uka  wod , a  do zaniku 

zapachu chloru. 

Wodoci g mo e zosta  oddany do eksploatacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku 

badania wody przez Stacj  San. Epid. 

 
3.8 Roboty ziemne 

Pod projektowan  sie  nale y wykona  wykopy liniowe o cianach pionowych. 

Pod w czenie do istniej cego wodoci gu nale y wykona  wykop obiektowy   

o wymiarach w rzucie 1,50 x 1,0 m i g boko ci  o 30 cm wi kszej od posadowienia tego 

wodoci gu. 

ciany pionowe wykopu nale y umocni  a urowo wypraskami. 

Po wykonaniu wykopów, dna nale y oczy ci  z kamienia, a nast pnie wykona  podsypk  

piaskow  o grubo ci 20 cm. 

Ochronn  obsypk  piaskow  do wysoko ci 30 cm powy ej górnej cianki rur nale y 

wykona  dobrze zag szczonym 10 - cio cm warstwami piasku, dobrze ubijaj c grunt pod tzw. 

pachami i z boku rury. 

Powy ej obsypki piaskowej wykop nale y zasypa  gruntem bez kamieni. 

UWAGA:  

Nie dopuszcza si  zastosowania gruntu z wykopu do wykonania zasypek. Nadmiar gruntu 

nale y wywie  i sk adowa  zgodnie odr bnymi przepisami. 
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4. UWAGI 
Tras  ruroci gu nale y oznaczy  ta  lokalizacyjn  koloru niebieskiego o    szeroko ci 

200mm z wtopion  wk adk  metalow  i napisem „UWAGA WODOCI G”. Ta  prowadzi  

na wysoko ci 30cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem ko cówek ta my do 

skrzynek zasuw. 

Po czenia ko nierzowe nale y wykona  z zastosowaniem rub ze stali nierdzewnej. 

Na projektowanym wodoci gu w miejscach skrzy owa  z projektowan  sieci  kanalizacji 

sanitarnej, na przej ciach przez jezdni  nale y zastosowa  stalowe rury ochronne. Rury 

przewodowe wprowadza  do rury ochronnej z zastosowaniem p óz dystansowych o 

odpowiedniej wysoko ci.Przy cza wodoci gowe umie ci  w rurach ochronnych  PE 

 

5. OBLICZENIA 

a) rednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu obj tego projektem 

wyniesie:  
 Ilo   mieszka ców = (30 dzia ek x 5 M) = 150 M 

Przyj to  zapotrzebowanie na wod  na cele  bytowo-gospodarcze w wysoko ci: 

Q r d = 160 l/(M*d) = 160*150 = 24000 l/d = 24,0 m3/d 

Wspó czynniki nierównomierno ci wynios : 

Nd = 1,3 – dobowe 

Ng = 1,8 - godzinowe. 

 

b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi: 

dmNdQQ dobowesrd /2,313,1*24* 3
..max  

 

c) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi: 

hmNg
Q

Q dobowesr
h /8,18,1*0,1*

24
3.

.max
 

d) Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpo arowych. 
Zgodnie z rozporz dzeniem M.S.WiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpo arowego 

zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych ilo  wody dla jednostki osadniczej o liczbie 

mieszka ców do 5 000 niezb dna wydajno  wodoci gu wynosi 10dm3/s lub zapas wody w 

zbiorniku przeciwpo arowym 100m3. 
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6. TRASA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ I OPIS 

PRZYJ TYCH ROZWI ZA . 
Trasa kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych, przy czy oraz 

numery studzienek wraz z rz dnymi zaznaczono na mapie. 

Projektowana sie  kanalizacji sanitarnej w czona b dzie do miejskiego systemu 

kanalizacji sanitarnej w istniej cej studzience o rz dnych 117,13/114,37  na dzia ce nr 20. 

rednice rur zosta y dobrane w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy 

za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci samooczyszczenia kana ach. 

Projektowany uk ad kanalizacji sanitarnej obejmuje budow : 
-  ruroci gu sanitarnego Ø 315 mm PVC lite SN8 o cznej  d ugo ci 417,5 m. 

-  ruroci gu sanitarnego Ø 200 mm PVC lite SN8 o cznej  d ugo ci 507,0 m. 

-  odga zie  sanitarnych Ø 160 mm PVC lite SN8 o cznej    d ugo ci 343,0 m. 

-  studzienek po czeniowych z betonu B-45 Ø 1200 mm.- 44 szt. 

-  studzienek na przy czach z tworzywa sztucznego Ø425 mm.- 41 szt. 

 

Rozwi zania materia owe 
Rury kana owe: 

Projektowane kana y nale y wykona  z rur litych PCV SN8, o rednicach:  

            - Dz x g =160 x 4,7 [mm] L=343,0m 

            - Dz x g = 200 x 5,9 [mm] L=507,0m 

stosowanych do kanalizacji zewn trznej. Po czenia kielichowe rur PCV czy  na uszczelki 

gumowe sprzedawane w komplecie z rurami. Przej cia przez betonowe ciany studni wykona  w 

tulei ochronnej z uszczelk . 

Studnie rewizyjne: 

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych rednicy   Ø 1200 z w azem 

eliwnym typu ci kiego Ø 600, stopniami z azowymi eliwnymi Poszczególne elementy 

studzienki nale y czy  na uszczelki gumowe. Dolna cz  studzienek winna mie  gotowe dno 

oraz otwory do wbudowania. W jezdni montowa  pier cienie odci aj ce, w azy eliwne typu 

ci kiego 40T, poza jezdni  bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T. W azy powinny 

by  usytuowane równo z powierzchni  terenu(drogi , chodnika lub pasa zieleni). Zwróci  nale y 

uwag , aby poszczególne elementy studni posiada y stopnie pokryte tworzywem sztucznym oraz 

aby by y rozmieszczone co 30 cm . Od zewn trz studzienki zaizolowa  bitozolem R+2P. Studnie  

posadawia   na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. 
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7. PRZY CZA SANITARNE 
Dla odbioru cieków z dzia ek budowlanych po onych wzd  przedmiotowego odcinka 

ulicy zaprojektowano przy cza sanitarne z wylotami do projektowanego kolektora sanitarnego. 

Wpi cia przy czy wykona  przez istniej ce studzienki rewizyjne. Na przy czach istniej cych 

zlokalizowano studnie tworzywowe DN425 do pod czenia instalacji. 

 

8. UWAGI 
Istniej  sie  wod-kan wraz z uzbrojeniem nale y zdemontowa . 

 

9. ODTWORZENIE POD A GRUNTOWEGO 

 W ka dym przypadku nale y dokona  pe nej wymiany gruntu na materia  

charakteryzuj cy si  modu ami odkszta cenia. 

 Bezwzgl dnie nale y dokona  odtworzenia warstwy ods czaj cej lub mrozoochronnej 

zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubo  odtwarzanej warstwy musi by  

taka sama jak w-wy istniej cej. 

ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA 

1. Odtworzenie warstw podbudowy. 

 Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by  wykonana z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, 

 Do wykonania podbudowy, zw aszcza w warstwie dolnej, mo e by  wykorzystany 

materia  podbudowy pierwotnej, je eli by  sk adowany oddzielnie i nie zosta  

zanieczyszczony gruntem pod a, 

 Podbudowa powinna by  wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. „ Podbudowy z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wyst puj cego obci enia” , 

 W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogów 

wykonania podbudowy, wykop zasypa  mo na gruntem (z zag szczeniem warstwami, 

grubo ci max. 20 cm) do g boko ci poni ej 25 cm od poziomu istniej cej nawierzchni, 

nast pnie u  w-w  kruszywa kamiennego, podsypki i na niej (po zag szczeniu) 

nawierzchni  chodnika z elementów w ciwych dla danej nawierzchni, 
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2. Odtworzenie nawierzchni z p ytek i kostek betonowych. 

 Nawierzchnie nale y odbudowa  zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. 

 yty lub kszta tki nale y uk ada  na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

 Elementy betonowe (p yty, kostki drobnowymiarowe) nale y uk ada  na podsypce z 

mieszanki cementowo – piaskowej 1:4, M-80. 

 Podsypka powinna by  wyrównana i odpowiednio zag szczona. 

 yty nale y uk ada  zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego 

po enia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniej cej. 

 Dobór kszta tek i sposób u enia powinien by  zgodny z istniej cym i odpowiada  ich 

profilowi. 

 Przy odbudowie urz dze , w cz ciach brze nych i na ukach elementy nale y 

odpowiednio docina .  

 Spoiny i szczeliny nale y zamuli  piaskiem lub uszczelni  zapraw  cementowo – 

piaskow  1:4, M-80. 

 Nawierzchnia z p ytek lub kszta tek musi by  uk adana starannie przy mo liwym 

cis ym dopasowaniu elementów i uszczelnieniu spoin z zachowaniem równej 

powierzchni i wymaganych spadków. 

 Chodnik nale y u  z p yt lub kszta tek z rozbiórki nawierzchni z tym, e 

niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych. 

 W razie z ego stanu wi kszo ci elementów betonowych odtwarzan  nawierzchni  

chodnika nale y wykona  z elementów nowych odpowiadaj cych rodzajem i profilem 

elementom nawierzchni istniej cej. 

 Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodników z elementów 

betonowych zawarte s  w normie: BN64/884501. „ Chodniki z p yt betonowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru” . 

ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI. 

 1. Odtworzenie warstw podbudowy. 

 Do wykonania warstw podbudowy, zw aszcza w warstwie dolnej, mo e by  

wykorzystany materia  podbudowy pierwotnej, je eli by  sk adowany oddzielnie i nie 

zosta  zanieczyszczony gruntem pod a oraz innymi materia ami obcymi. 

 Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odbudowy warstw o takiej grubo ci i z takich 

materia ów, jakie posiada istniej ca konstrukcja nawierzchni jezdni. Je eli nie jest 

mo liwe zastosowanie takich samych materia ów, to nale y zastosowa  materia y 

podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okre lonych 
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szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

w dostosowaniu do wyst puj cego obci enia”. 

 2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej. 

 Kraw  przyleg ej nawierzchni musi by  równo obci ta tak, aby powsta a po przyci ciu 

figura mia a kszta t zbli ony do prostok ta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie 

figur o k tach ostrych i rozwartych. 

 Zaleca si  wykonanie na kraw dzi wci cia do po owy grubo ci warstw bitumicznych, 

szeroko ci ok. 10 cm i zak adkowe po czenie nawierzchni przy jej odbudowie. 

 Niewykonanie powy szego mo e by  zast pione frezowaniem na pe  grubo  

nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szeroko  w ka dym kierunku min. 1,00 

m. 

 Pe ne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by  dokonane w pasach 

przy kraw dziach jezdni, je eli odleg  kraw ników, oporników, obrze y kraw dzi 

jezdni od kraw dzi przekopu jest mniejsza ni  1,50 m, o ile zarz d drogi nie wska e 

innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych. 

 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy cieralnej) pasa ruchu musi nast pi  w 

przypadku ci ego pod nego wykopu oraz poprzecznych przekopów (powy ej 2 

sztuk) usytuowanych w odleg ci mniejszej ni  50 m (licz c od osi przekopów), 

 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy cieralnej) jezdni musi nast pi  w 

przypadku konieczno ci ci ego pod nego wykopu usytuowanego w rodku jezdni. 

 Nie wolno umieszcza  kraw dzi ci cia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to 

z faktu niemo liwo ci pomalowania pasów segregacyjnych ruchu na zalewanym 

ynnym bitumem po czeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nale y zawsze 

umieszcza  ci cie poza osi  w minimalnej od niej odleg ci 30 cm. 

 Obci cie lub frezowanie kraw dzi i pasów przywykopowych istniej cej nawierzchni 

wskazane jest przy rozpocz ciu wykonania wykopu. 

 Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem up ynnionym lub 

emulsj  asfaltow , nale y roz  warstw  wyrównawcz  lub wi , a nast pnie 

warstw cieraln  z mieszanki mineralno – asfaltowej. Przypomina si , e grubo  

warstw jezdnych nie mo e by  mniejsza od grubo ci warstw istniej cych. 

 Mi dzy warstwami mineralno – asfaltowymi nale y stosowa  zwi zanie 

mi dzywarstwowe przez skropienie pod a danej warstwy asfaltem up ynnionym lub 

emulsj  asfaltow  o w ciwo ciach dostosowanych do istniej cych warunków. Pod e 

powinno by  skropione w ilo ci wystarczaj cej do zwi zania warstw, bez nadmiaru 

lepiszcza, równomiernie na ca ej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi. 
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 Warstwy nawierzchni powinny by  nale ycie zag szczone zestawem walców lub 

zag szczarkami mechanicznymi (przy ma ych powierzchniach). 

 Nawierzchnia powinna by  u ona w równym poziomie z nawierzchni  dotychczasow  

przy zachowaniu wymaganych spadków. 

 Spoiny na styku nawierzchni nale y zala  mas  asfaltow . 

 Prace nale y wykonywa  w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie 

o niesprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach 

atmosferycznych itp., nale y warstwy jezdne wykona  jako tymczasowe przy u yciu 

materia ów rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 

8 cm, kostka kamienna rz dowa lub nieregularna lub p yty betonowe o grub. min. 12 cm. 

Po nastaniu sprzyjaj cych warunków atmosferycznych nale y natychmiast przyst pi  do 

odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie. 

 Uwaga powy sza dotyczy równie  nawierzchni chodnikowych. 

 Nie dopuszcza si  pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów 

oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 

nawierzchnia wed ug technologii wymienionych powy ej. 

 Nawierzchnie z betonu asfaltowego powinna by  wykonana zgodnie z WT-1, WT-2 oraz      

WT-3. 

Konstrukcja drogi: 

 warstwa cieralna z mastyksu grysowego SMA 0/12 o grubo ci 5cm 

 warstwa wi ca z betonu asfaltowego 0/20 grubo ci 6cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/25 o grubo ci 7cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie lub 

ucznia kamiennego o grubo ci 20cm 

Konstrukcja chodnika bez zmian 

Uwaga: wykonuj c z cze technologiczne nowej nawierzchni z istniej , pionow  kraw  

obci tej nawierzchni nale y oklei  samoprzylepn  ta  asfaltow  z polimerem o min. grubo ci 

8mm. Z cza technologiczne warstw ni ej le cych nale y wykona  poprzez pokrycie asfaltem 

drogowym lub ww. ta . 
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10. ZAGADNIENIA DOTYCZ CE ROBÓT ZIEMNYCH 
1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek 

metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 

3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 

4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie 

zinwentaryzowane. 

 Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i 

ytkowników o terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami 

ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z 

ytkownikami uzbrojenia.  

 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i 

energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  

 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie 

odtworzona. Przed zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i 

rz dnych u enia ruroci gów.  

 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do 

stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. 

 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i 

chodniki do stanu pierwotnego,  

 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne 

powiadamiaj c o ich odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób 

zabezpieczenia lub likwidacji. 

UWAGA:  

Nie dopuszcza si  zastosowania gruntu z wykopu do wykonania zasypek. Nadmiar gruntu nale y 

wywie  i sk adowa  zgodnie odr bnymi przepisami. 

Podsypka powinna spe nia  przede wszystkim nast puj ce wymagania: 

 nie powinna zawiera  cz stek wi kszych ni  0,002 m 

 nie powinna by  zmro ona 

 nie powinna zawiera  przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju amanego 

materia u. 

 

Nale y zwróci  uwag  na to, aby ani podsypka ani te  grunt pod przewodem nie zosta y 

naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzni ty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 



16 
 

razie nale oby usun  naruszony grunt na ca ej powierzchni dna i zast pi  go now  podsypk . 

Dno wykopu powinno by  wyrównane o 0,02 m poni ej rz dnej projektowanej przy r cznym 

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.  

W momencie uk adania przewodu wyrównuje si  te ró nice. 

W sytuacji, kiedy nast pi o tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu  poni ej 

projektowanego poziomu u enia przewodu, nale y uzupe ni  t  warstw  piaskiem 

odpowiednio zag szczonym. Obsypk  i zag szczania nale y wykona  zgodnie z normami. 

UWAGI: 
 Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach 

skrzy owa  z projektowan  sieci  nale y zamontowa  rury os onowe typ. 

AROTA 

 W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia 

nale y je zabezpieczy  i wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej 

ostro no ci 

 W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  

cznie 

 Przed przyst pieniem do robót uzyska  zezwolenie w cicieli terenu na 

rozkopanie, 

 Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich 

przedstawicieli, 

 Przed zasypaniem sieci kanalizacji wykona  geodezyjn  inwentaryzacje 

powykonawcz . 

 Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi 

nale y zasypa  r cznie do wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej 

mechanicznie, 

 Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - monta owych cz. II Instalacje Sanitarne i przemys owe" oraz 

wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)  

 Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficzna opracowania. 

 

Opracowa : 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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INWESTOR 
Zak ad Us ug Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 24 
11-600 W gorzewo  

 
Projektant 

MAWO-PROJEKT 
ul. Poranna 8c/13 
11-041 Olsztyn 

 

INFORMACJA DOTYCZ CA BIOZ 

Nazwa zadania 
Przebudowa sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzy owania  

ulic Gen. J. Bema i Wojska Polskiego w km ....  drogi krajowej nr 63 

INWESTYCJA 
ZLOKALIZOWANA NA DZIA KACH: 

Na terenie województwa warmi sko-mazurskiego, powiat w gorzewski, 
jednostka ewidencyjna W gorzewo - obr b 2,W gorzewo na  dzia kach: 

1127/3, 71/2 
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1.ZAKRES ROBÓT 
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudow  kanalizacji sanitarnej  sieci wodoci gowej 

wraz z przy czami . 

Kolejno  realizacji poszczególnych etapów: 
 pomiar geodezyjny, 

 prace ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów pod sieci sanitarne  

 umocnienie cian wykopów 

 monta  systemu odwodnienia wykopów 

 demonta  koliduj cych elementów sieci istniej cych 

 wykonanie podsypek, 

 enie ruroci gów wraz z monta em armatury  

 przeprowadzenie prób szczelno ci  

 wykonanie warstwy obsypki 

 zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem 

 rozruch technologiczny, 

 dopuszczenie do u ytkowania 
 
2.WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Istniej cymi obiektami s : 

 infrastruktura podziemna , wodoci g  oraz  kable telekomunikacyjne 
 

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU 
MOG CE STWARZA  ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I 
ZDROWIA LUDZI 
Elementem mog cym stwarza  zagro enie s  istniej ca elementy infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej. 
 
4.PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA, CZAS I MIEJSCE ICH  
WYST PIENIA  
LP Rodzaj zagro enia Miejsce wyst pienia 
1 Wpadni cie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne 
2 Pora enie pr dem elektrycznym Elektronarz dzia 

Kable energetyczne ziemne 
i napowietrzne linie energetyczne 
Wtyczki i gniazda elektryczne 

3 Uszkodzenie cia a przez ostre i 
wystaj ce przedmioty oraz przez cz ci 
maszyn w ruchu 

Pi y tarczowe Betoniarki 
Zbrojenia konstrukcji Blachy i pr ty 

 
5.INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTA U 
PRACOWNIKÓW I SZKOLE  

 Szkolenie wst pne - po przyj ciu pracownika do pracy - instruktor BHP, 

 Instrukta  stanowiskowy- przed przyst pieniem do robót na terenie budowy- kierownik 

lub osoba przez niego wyznaczona, 

 Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesi cy od przyj cia do pracy, 
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 Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok, 

 Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wej ciem na budow . 

 wiadectwa odbycia szkole  znajduj  si  w aktach osobowych ka dego pracownika lub 

w dzienniku szkole  BHP na budowie. 

6. RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 
NIEBEZPIECZE STWOM 

  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

  Oznakowanie i zabezpieczenia ta  koloru bia o-czerwonego wykopów oraz 

postawienie tablic: „UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WST P 

WZBRONIONY" , 

 Zabezpieczenie przej  komunikacyjnych, terenu wokó  wykopu, 

  Obudowa wykopu, 

  Kontrola k ta nachylenia skarp, 

 Zej cia do wykopów, 

  Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami typu „AROT", 

 Zabezpieczenie przej  komunikacyjnych, 

  Powo anie s by BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 

 Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwa a w sprawie ochrony zdrowia i 

bezpiecze stwa pracy" w danej firmie, 

  Prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako 

asekuracja, 

 rodki ochrony indywidualnej, odzie  i obuwie robocze, a w szczególno ci ochrony 

przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- rodki ochrony oczu i twarzy 

 

Opracowa : 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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ZA CZNIKI: 
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CZ  RYSUNKOWA 

1.0 Plan sytuacyjny      1:500 

2.0 Profil kanalizacji sanitarnej    1:100/500 

3.0 Profil sieci wodoci gowej    1:100/500 


