
Uzupełnienie informacji projektowych i wykonawczych do zadania:  

„MODERNIZACJA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO W ULICACH: TARGOWA, B. PRUSA, 

11-GO LISTOPADA, GEN. J. BEMA, WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONEJ I SŁONECZNEJ W WĘGORZEWIE”. 

Wymienione zadanie składa się z trzech zakresów opracowań projektowych: 

1. Budowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowo -kanalizacyjnego w ulicach 
Targowa, Prusa, 11-go Listopada w Węgorzewie. 

2. Budowy systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w ulicach: Gen. J. Bema, Wojska 
Polskiego, Łąkowej i Słonecznej w Węgorzewie. 

3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Łąkowa – Kraszewskiego – Teatralna w 
Węgorzewie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”. 

W dalszej części opisowej zadania wskazywane będą według powyższych numerów. 

Część opisowa nawiązująca do zadania nr 2. 

W zadaniu nr 2 został wykonany odcinek sieci wodociągowej o długości 184,5 m, pomiędzy 
węzłami W1 i W5, węzeł W5 nie został wykonany.   

Część opisowa nawiązująca do zadania nr 3. 

Opracowanie nr 2 nie obejmuje zakresu opracowania na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, 

Łąkowa, Zielona w Węgorzewie przy projektowanym rondzie z opracowania nr 3. Opracowanie nr 3 

wykonano w 2010 roku i nawiązuje w części sanitarnej do przebudowy istniejących awaryjnych 

urządzeń oraz do usytuowania ich poza głównymi jezdniami. Zadanie nr 3 wykonywane na podstawie 

obowiązującej Decyzji o pozwoleniu na budowę w małych jej częściach – głównie branży sanitarnej i 

w obrębie ulic: Wojska Polskiego i Łąkowej łączy ze sobą sieci wod – kan z zadania nr 2. Ze względu 

na wcześniejsze opracowanie projektu z zadania nr 3, należy przyjąć rozwiązania techniczne z 

zadania nr 2 w celu prawidłowego funkcjonowania całego systemu wod – kan w tej części miasta. 

Głębokości ułożenia powinny nawiązywać do terenu rzeczywistego.     

Szczegóły rozwiązań technicznych do zadania nr 3. 

Sieć wodociągowa:  

Sieć wodociągową należy wykonać pomiędzy węzłami W14 – W17 z rur Pe SDR 11 nawiązując  do 

węzłów W18 z zadania nr 2, bez uwzględniania podłączeń W14, W16, W17. Sieć wodociągową  

należy układać z przykryciem 1,8 m pod powierzchnią terenu, z uwzględnieniem rowu przydrożnego, 

nie uwidocznionego w profilu podłużnym. Przejście poprzeczne pod jezdnią asfaltową zaleca się 

wykonać metodą przecisku. Nad przewodem ułożyć taśmę koloru niebieskiego z napisem „UWAGA 

WODOCIĄG”. Rozwiązania materiałowe i odbiorowe przyjąć z zadania nr 2. 

Po oddaniu do użytku wybudowaną sieć, należy dokonać fizycznej likwidacji starych sieci 

oznaczonych na mapach jako wA i wA100, poprzez odcięcie trwałe przy węzłach zasilających. 

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

Sieć Kanalizacji sanitarnej należy wykonać pomiędzy studniami KS14 – SK21 z rur PCV SN8 315 

nawiązując  do studni S istn. i S19 z zadania nr 2. Głębokość ułożenia kanału przedstawiono w 

załącznikach graficznych. Przejście poprzeczne pod jezdnią asfaltową zaleca się wykonać metodą 

przecisku. Pomiędzy studniami SK17-SK18 ze względu na małe przykrycie należy wykonać z rur PCV 

315 preizolowanych i zamontowanych w stalowej rurze osłonowej. Rurę osłonową należy 

zamontować w gruncie słabonośnym na podporach betonowych zabezpieczających przed 

osiadaniem. Przy studniach KS16 i SK17  nawiązać do terenu projektowanego. W 2014 roku został 

wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w którym studnia o rzędnych 117,80/115,30 wymaga 

przebudowy tj. demontażu i przesunięcia w kierunku spływu o około 6 m. Rozwiązania materiałowe i 

odbiorowe przyjąć z zadania nr 2. 

Po oddaniu do użytku wybudowaną sieć, należy dokonać fizycznej likwidacji starej sieci poprzez 

demontaż pokryw i zasypanie studni. 
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