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Opis techniczny 
 
- do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego budowy punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie Inwestora. 
-  Decyzja Nr GP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia  
   21.05.2019r. wydana przez Wójta Gminy Świedziebnia. 
- Mapa do celów projektowych skala 1:500. 
 
2. Przedmiot Inwestycji. 
 
   Przedmiotem inwestycji jest:  

- budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- budowa przyłącza  wodociągowego. 

 
3.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
 
        Projektowana przyłącza służyć będą do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia 
ścieków z projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zlokalizowanego na działkach nr 159/2 oraz 160/4 w obrębie geodezyjnym Świedziebnia, 
powiat brodnicki.  
 
3. Założenia projektowe. 
 
 Planowane przedsięwzięcie polega na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W celu zaopatrzenia obiektu w wodę zaprojektowano przyłącze wodociągowe 
z rur PEØ110mm o długości około 67,2m oraz z rur PEØ32mm o długości 40,6m. Przyłącze 
zostanie wpięte do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110mm na działce nr 159/2. 
Zaprojektowano hydrant techniczny HP Ø80mm nadziemny z zasuwą. Przyłącze będzie 
ułożone na głębokości około 1,6 m licząc do spodu przewodu. 
 W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z obiektu zaprojektowano na działce nr 159/2 
przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP o średnicy 160mm i długości około 
25,2m.. Przyłącze posadowione będzie na głębokości około 1m. Zaprojektowano dwie studnie 
kanalizacyjne o średnicach Ø400mm oraz Ø800mm. Projektowane przyłącze włączone 
zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na tej samej działce poprzez istniejącą 
studnię kanalizacyjną.  Właz istniejącej studni obniżyć do projektowanego poziomu terenu.  
 
4. Materiały i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

 
4.1. Rurociągi 
 Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek PP 
typu ciężkiego SN10 o średnicy ø160, do kanalizacji zewnętrznej, z fabrycznie 
zamontowanymi mufami kielichowymi z uszczelkami EPDM wg PN-EN 1852. Rury i 
kształtki powinny charakteryzować się poniższymi parametrami:  
- odporność na płukanie ciśnieniowe do 340 bar, 
- odporność na ścieranie wg normy EN-295, 
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- odporność systemu łącznik + rura - dopuszcza się ciśnienie wewnętrzne min 2,5 bar wg 
PN-EN 1277, 

- średnia gęstość: 0,91 g/cm3, 
- współczynnik rozszerzalności liniowej: 1,4 x 10-4 K-1, 
- moduł elastyczności krótkotrwały: 1700 N/mm2, 
- moduł elastyczności długotrwały: 312 N/mm2, 
- twardość Shora D: > 48, 
-    uszczelka zabezpieczona przed wysunięciem.  
 

4.2 Studnie kanalizacyjne  

 
Planuje się montaż 2 typów studni kanalizacyjnych:  
- studnie przelotowe, połączeniowe i kaskadowe - z polipropylenu PP-B DN 400 
(niewłazowe), 
- studnie przelotowe, połączeniowe, kaskadowe – z PP-B DN 800 (włazowe), 
 

4.2.1. Studzienki DN 400 
Elementy studzienek DN 400: 
- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) z wyprofilowanym dnem, 
- rura trzonowa z PVC-U DN 400 mm oraz z polipropylenu PP-B DN 400 mm (karbowana z 
zewnątrz), 
- rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm, 
- uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o średnicy 
DN 400/315 mm, 
- zwieńczenie żeliwne z pokrywą klasy B125 (przypadku zastosowania w pasach zieleni i na 
terenach gdzie występuje lekki ruch kołowy), oraz klasy D400 we wjazdach i drogach. 
Włączenia przewodów do studzienki powyżej poziomu kinety poprzez wkładki in-situ. 
 
4.2.2. Studzienki DN 800 
Elementy studzienek DN 800: 
 Studnie spełniające wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. 
Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen). 
Studnie o budowie modułowej (zbudowane z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz 
stożek redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm 
w świetle). 
Studnie wykonane z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków 
spieniających. 
 Podstawa studni z płaskim użebrowanym dnem zapobiegającym odkształceniom 
(wysokość żeber od dna kanału do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, ułatwiająca 
inspekcję kanału wykonana z PP (polipropylen).  
Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przepływowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kątowe 
dla zmiany kierunku przepływu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w 
standardowym zakresie średnic od DN 160 do DN 400. System zapewnia możliwość 
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania kształtek kanalizacyjnych,. 
Możliwość wykonania dodatkowych wlotów zaopatrzonych w króćce kielichowe w zakresach 
średnic od DN 160 do DN 315. 
Dolot i wylot wyprowadzony jako króciec kielichowy zaopatrzony w uszczelkę 
zabezpieczoną przed wysunięciem tworzywowym pierścieniem dla elastycznego przyłączenia  
rury  gładkiej  z tworzywa.  
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Możliwość podłączenia bez użycia dodatkowych adapterów rur z tworzyw sztucznych 
zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852. 
Pionowo i poziomo zmienny kąt wlotu i wylotu rury – każda mufa dopuszcza elastyczność 
kąta do 3,75° w każdym kierunku – regulacja 7,5° na studni. Wszystkie włączenia inne niż 
standardowe wykonane za pomocą dodatkowego kanału zakończonego mufą zgodnie z 
sytuacją projektową w zakresach średnic od DN 160 do DN 315. Wysokość spocznika 1/1 D, 
struktura powierzchni antypoślizgowa.  
Pierścienie wznoszące do studni zaopatrzone w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 14396, PN-
EN 13101.  
Połączenie elementów studni, podstawa, pierścień, stożek poprzez uszczelkę z elastomeru.  
Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. 
Stożki redukcyjne do studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni 
zredukowane do wymiaru włazowego (zwężki) w górnej części posiadającej otwór włazowy 
nie mniejszy niż 600 mm w świetle zgodne z PN-EN 476.  
Otwór włazowy w stożku studni powinien być usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia 
dostępu do studni.   
Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) musi być zgodna z PN-EN 476. 
Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierścienie wznoszące oraz 
stożki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów nie podatnych na 
korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.  
Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe 
uszczelki wargowe. 
Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwiązania z betonowym  pierścieniem 
odciążającym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed 
przesunięciem przykrycia - włazu dla klasy obciążeń powyżej klasy B (12,5 t), posiadającym 
zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni a pierścieniem betonowym za pomocą 
elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwiązanie systemowe producenta systemu studni. 
Alternatywnie możliwość zastosowania pierścienia odciążającego z tworzywa spełniającego 
parametry PN-EN 124 będącym systemowym rozwiązaniem producenta studni posiadającym 
zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni, a pierścieniem za pomocą uszczelki. 
 Włazy kanałowe typu D400 stosować w przypadku montażu studzienki w drogach, w 
pozostałych przypadkach stosować włazy typu B125. 
 
5. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej 

5.1. Rurociągi. 

 Rurociągi przewodowe do wykonania przewiertów bez zastosowania rur osłonowych 
powinny posiadać większą niezawodność w porównaniu do standardowych rur PE przy 
oddziaływaniach wskutek nacinania, pękania i obciążeń punktowych. Do tego celu 
zastosować należy np. rury typu TS DOQ. Są to rury z warstwą ochronną z ekstremalnie 
trwałego tworzywa XSC50. System tworzą trójwarstwowe rury z wewnętrzną i zewnętrzną 
warstwą ochronną z warstwą z PE 100RC. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość 
układania rurociągów w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, co skraca czas 
robót wykonawczych i obniża koszty całkowite inwestycji. 
  Dobrane rury do wykonania przewiertów bez zastosowania rur osłonowych powinny 
posiadać właściwości: 

- standardowe wymiary (SDR 17) oraz techniki montażu identyczne jak dla typowych 
rur  
   PE100,    
- pełna kompatybilność systemu z systemami polietylenowymi (pozwalająca na ich  
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   łączenie z zastosowaniem standardowych kształtek),  
- Aprobata techniczna ITB dopuszczającą układanie w gruncie rodzimym.    

   Przewody należy łączyć za pomocą zgrzewania czołowego lub należy stosować kształtki 
elektrooporowe.     
Włączenia do istniejącej sieci poprzez trójnik przyłączeniowy. Zdemontować istniejący 
hydrant wraz z osprzętem i ponownie zdemontować po włączeniu nowej sieci. 
 
5.2. Zasuwy  
  Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) zabudowaną w gruncie, należy zastosować 
zasuwy wg PN-83/M-74024, żeliwne (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 lub EN-GJS-400-
15 wg PN-EN 1563:2000), kołnierzowe (wg PN-EN 1092-2:1999), PN16, miękko 
uszczelnione z obudową (do zabudowy podziemnej) np. zasuwę typ 2111 w klasie szczelności 
A, ze skrzynką uliczną wg DIN 4056 z żeliwa EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 i stali 
nierdzewnej PN-EN ISO 1234:2001. 
5.3. Hydranty 
  Należy zamontować hydrant techniczny nadziemny, wykonany wg PN-EN 
14384:2005 typ A, przeznaczone do wody pitej wg PN-EN 1074-6:2004, z połączeniami 
kołnierzowymi wg PN-EN 1092-2:1999, z nasadą B 75 wg DIN 14318, z kluczem sterującym 
wg PN-89/M-74088, na ciśnienie robocze PN16, temperatura czynnika do 50ºC. Hydranty 
należy odciąć zasuwami opisanymi w punkcie 5.2. 
5.4. Wodomierz. 
 W kontenerze socjalno-biurowym zamontować wodomierz DN20 wyposażony w dwa zawory 
odcinające oraz zawór antyskażeniowy typu EA. Dodatkowo na odejściu doz zewnętrznego poboru 
wody zainstalować zawór antyskażeniowy typu EA DN25 oraz zawór odcinający kulowy DN 25. 
Przejścia przez fundament kontenera wykonać w tulejach stalowych ochronnych. 
 
6. Wytyczne układania i montażu sieci. 
 
6.1. Roboty ziemne. 
 
  Wykopy w większości wykonywać mechanicznie, a przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych ręcznie z zachowaniem 
ostrożności. 
 Wykopy pod sieci sanitarne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w 
normie branżowej BN–83/8836–02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
 Zwraca się uwagę na ustalenie w terenie, poprzez wykonanie próbnych przekopów 
dokładnej lokalizacji istniejących przewodów uzbrojenia terenu.  
 W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przejścia rurociągu we wskazanej 
trasie zgłosić konieczność przesunięcia lub innego rozwiązania do projektanta. 
 Sposób posadowienia dobierać po wykonaniu wykopów i określeniu podłoża przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych powinny być stosowane 
wykopy ciągłe, wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o 
ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Przy wykopach o 
głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od materiału gruntu i nawodnienia wszystkie 
wykopy wąsko przestrzenne powinny posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy 
czym w gruntach suchych i półzwartych można zastosować deskowanie ażurowe - 
nieszczelne. Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie obudowane 
przekopy tunelowe.      
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 Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 
wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, 
zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 
Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. 
 Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii 
stosowanej przy robotach pod wykopy. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąsko 
przestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych 
lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy 
oświetlony światłami ostrzegawczymi.  
 Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne 
dla pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia 
komunikacyjne wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m.  
 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu. 
 Zasyp rurociągu powinien odbywać się w trzech etapach: 
- Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na  
 złączach, 
- Etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
- Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu.  
 Obsypkę prowadzić warstwowo do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 
0,3 m nad rurą. Zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu należy wykonać 
przy pomocy podbijaków drewnianych. 
 Zalecenia: 
- zaleca się stosowanie sprzętu który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach 

przewodu, 
- ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzane sprzętem przy 30-to 

cm warstwie piasku ponad wierzch rury, 
- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury. 
 
6.2. Wytyczne układania i montażu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
  
 Część sieci będzie wykonana metodą bezwykopową poprzez przewierty sterowane bez 
rur osłonowych. Prace ziemne wykonać poprzez wykopy wąsko przestrzenne, które 
wymagają przy tych głębokościach odeskowania tych wykopów. Żadnych podsypek pod te 
rurociągi, nie są wymagane. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy układać wg 
PN-EN 1610 oraz na głębokościach pokazanych na profilach. Przewierty należy wykonać 
maszyną do wierceń poziomych.   
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 Studzienki z PP-B powinny być wbudowane zgodnie z ustaleniami podanymi w 
instrukcji producenta. Prace ziemne powinny być wykonane zgodnie z zasadami zawartymi w 
PN-EN 1610. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami podanymi w PN-ENV 1046 
w taki sposób, ażeby nie dopuścić do nadmiernej owalizacji studzienki. Studzienki 
usytuowane w jezdniach dróg lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 
powinny posiadać zwieńczenie żeliwne klasy D400 wg PN-EN 124. Natomiast na terenach 
wyłączonych z ruchu kołowego klasy B125 wg PN-EN 124. W gruntach o wysokim poziomie 
wody gruntowej należy zabezpieczyć studzienkę przed wyporem wody, stabilizując jej 
posadowienie w gruncie, np. poprzez obetonowanie podstawy. Studzienki powinny mieć 
możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej  lub korpusu poprzez 
uszczelki „in situ”.    
 
7. Wytyczne wykonywania przewiertów sterowanych. 
 
 Przewiduje się, że sieć kanalizacji sanitarnej oraz większość projektowanej sieci 
wodociągowej będzie wykonana metodą przewiertu sterowanego. 
 
Przewierty sterowane należy wykonać wg następujących wskazówek: 
- przewierty sterowane należy wykonać za pomocą wiertnic, przeznaczonych do 
wykonywania przewiertów poziomych pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora, tereny 
uzbrojone, 
- prace wiertnicze nie mogą powodować degradacji środowiska naturalnego, 
- wiertnice powinny umożliwiać wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w 
podłożu skalnym, 
- wiertnica sterowana powinna mieć możliwość, samoczynnego przemieszczania się na 
terenie budowy, 
- przed rozpoczęciem robót, wiertnicę należy umieścić na powierzchni terenu (stopę lawety 
zakotwić samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczyć wiertnicę przed przesuwaniem), 
- należy ustawić lawetę w kierunku trasy przewiertu pod kątem 7÷35 %, zależnie od 
warunków i potrzeb danego przewiertu, 
- należy wkręcić i wciągnąć pierwszą żerdź wiertniczą z dokręconym elementem 
pilotującym (z nadajnikiem radiowym i płetwą kierującą lub gryzerem), 
- podczas wiercenia przez żerdź i dysze umieszczone w pilocie podawać należy płuczkę 
bentonitową, która spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarcia i zasklepianie ścian 
otworu, 
- przewiert pilotażowy poprzez dokładanie i dopychanie żerdzi ,,Pilota" prowadzić powinien 
kierownik grupy przewiertowej według krzywej projektu; dokonuje on odczytu na ekranie 
sondy przy lokalizacji radiowej lub obsługuje komputer przetwarzający dane, odbierane od 
nadajnika poprzez kabel przeciągnięty środkiem żerdzi, 
- operator wiertnicy musi spełniać polecenia dotyczące jakichkolwiek zmian kierunku, 
- przewiert kontynuuje się do momentu przejścia pod przeszkodą, aż do wyjścia „pilota" na 
powierzchnię,    
- następnie należy odkręcić głowicę pilotującą i na jej miejscu należy dokręcić rozwiertak z 
krętlikiem, za którym należy zamocować rurę przeznaczona do wciągnięcia, 
- do rozwiertaka należy doprowadzić płuczkę, 
- funkcję umieszczania rury należy wykonać wciągając i kręcąc całym przewodem 
wiertniczym, 
- krętlik za rozwiertakiem musi zapobiegać skręcaniu się zaciąganej rury, 
- zastosowany rozwiertak, zależnie od warunków geologicznych powinien mieć średnicę o 
około 20 % większą od średnicy zaciąganej rury, 
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- przy trudnych warunkach geologicznych i średnicach rur większych niż 200-300 mm, 
przed zaciąganiem rur należy wstępnie rozwiercić otwór, 
- płuczkę z zawiesiną bentonitową należy przygotować w zbiornikach, wyposażonych w 
mieszalniki i pompy cyrkulacyjne, 
- przygotowaną płuczkę podawać należy pompą nurnikową lub tłokową do lawety wiertnicy, 
- załoga obsługująca wiertnicę i osprzęt pomocniczy powinna składać się z 5-7 osób, 
- osoba kierując grupą przewiertową, jak i operator wiertnicy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje do prowadzenia takich robót, 
- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy, 
- przygotowaniem płuczki, przeglądami pomp płuczkowych oraz osprzętu mieszającego 
powinny zajmować się osoby, które posiadają przeszkolenie z zakresu właściwego doboru i 
urabiania płuczki. 
Przeciąganie rur przewodowych przez rury ochronne należy wykonać wg poniższego 
schematu: 
- opuszczenie rur na dno wykopu montażowego, 
- montaż podpór ślizgowych (płóz) do rur, 
- wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej przy pomocy wciągarki mechanicznej 
lub innego sprzętu, 
- dopasowanie końcówek rur i zgrzanie (dla rur w odcinkach), 
- montaż manszet uszczelniających końcówki rur ochronnych z rurami przewodowymi. 
  Możliwe jest zastosowanie innych technologii przewiertów sterowanych, które 
zapewnią pożądany efekt z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i nie spowodują degradacji 
środowiska naturalnego.   
 
8. Próby szczelności. 
 
 Próby szczelności dla kanałów rurowych grawitacyjnych dla średnicy PP  Ø160 mm 
wykonać zgodnie z normą PN-73/B-10735. - Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rurociągu ciśnieniowego z PE-HD, 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną jak dla przewodów wodociągowych z 
PE wg PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
  Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem 
przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.  
 Napełnia się odcinek przewodu wodą i ustala się ciśnienie próbne równe ciśnieniu 
nominalnemu i utrzymuje się je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody. 
 Następnie ciśnienie próbne zwiększa się do wartości 1,5 ciśnienia nominalnego i utrzymuje 
przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniża się ciśnienie próbne do ciśnienia nominalnego i 
utrzymuje się przez 1 godz. jw. Ilość dopompowanej wody nie może przekroczyć wartości 
maksymalnej.     
 Na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować przecieki w postaci 
kropelek wody oraz nie może pojawić się rosa. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, 
należy dokonać naprawy. 
 Dezynfekcję rurociągu wodociągowego przeprowadza się wodą chlorowaną powstałą 
z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy 
czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór 
środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie 
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po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sieć 
należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
 
9. Kolizje z innymi sieciami i elementami zagospodarowania terenu. 
 

 Brak kolizji z innymi sieciami i elementami zagospodarowania terenu.  
 
10. Długości i średnice projektowanych przyłaczy oraz ilości projektowanych obiektów. 
 

- siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjna PPØ160 mm – dł. 25,2m, 
- studnia kanalizacyjna DN 400 – 1 szt., 
- studnia kanalizacyjna DN 800 – 1 szt. 
- przyłącze wodociągowe PE Ø110 – dł. 67,2m, 
- przyłącze wodociągowe PE Ø32 – dł. 40,6m z zewnętrznym punktem poboru wody w 

postaci zaworu czerpalnego DN25, 
- hydrant techniczny ze skrzynką i zasuwą – 1 szt. 

 
11. Uwagi ogólne. 
 
 W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną 
ostrożność, należy stosować się do zaleceń z uzgodnień. Przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzać ręcznie. Przed zasypaniem 
wykopów należy dokonać pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Po zasypaniu wykopów 
teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Rurociągi prowadzić na głębokości nie mniejszej 
niż 1,6 m poniżej poziomu terenu. Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II „Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe”, a także zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów 
materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić rzeczywiste rzędne i 
skonfrontować z rzędnymi naniesionymi w projekcie. 
  
    
 
 
  Opracował:                         Projektował:                       Sprawdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
do projektu budowlanego dotyczącego budowy punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Świedziebni.   

 
1.       Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
          poszczególnych robót. 
 
Roboty budowlane dla projektowanych obiektów:  
 

- ewentualne roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- roboty ziemne (wykonanie wykopów, zasypanie wykopów), 
- roboty instalacyjne (montaż studni, montaż przewodów, montaż hydrantów, próby 

szczelności przewodów), 
- próby szczelności i uruchomienie instalacji. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
- kable energetyczne,   
- linie energetyczne napowietrzne,   
- sieć wodociągowa,  
-   sieć kanalizacji sanitarnej, 
-   sieć melioracyjna. 
 
3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Nie występują.  
 
4.  Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót. 
 
 Wykaz zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót: 

- środki transportu poziomego i pionowego (przejeżdżające samochody, pracujące 
koparki, spycharki, zagęszczarki), 

- głębokie wykopy, 
- wpadnięcie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub układania w nim 

rurociągu, 
- potknięcie się, poślizgnięcie, wypadek na płaszczyźnie, 
- transport poziomy i pionowy elementów i materiałów (uderzenia lub przygniecenia). 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych. 
  
 Roboty niebezpieczne występują jedynie podczas łączenia przewodów przez spawanie lub 
zgrzewanie elektryczne. Przeprowadzenie instruktażu pracowników wchodzi w zakres 
obowiązków firmy, która będzie wykonywała własnymi siłami w/w prace.  
 Roboty te będą wykonywane z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej oraz pod 
specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru należy do obowiązków firmy spełniającej 
w/w zadania. 
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 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na placu budowy. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
 W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy,  
- obuwie i odzież ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. - dojścia na 

budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i 

toalety,  
- środki przeciwpożarowe. 
 Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 
 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy 
winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót.   
 
6.  Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie. 

 
 Środki takie nie są konieczne, ponieważ inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia. 
Wykonawca ma za zadanie spełnić warunki podane w punkcie 5 oraz stosować się do 
przepisów szczegółowych odnoszących do konkretnego rodzaju robót oraz przy montażu 
poszczególnych rurociągów, urządzeń i armatury stosować się do zaleceń podanych w 
instrukcjach dostarczanych przez Producenta. 
 
 
 
 



 13

  Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w inwestycji wykonano 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1202, z późniejszymi zmianami). 
 
 

 
     Opracował:    Projektował:     Sprawdził: 
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           Iława, maj 2019r. 

 

OŚWIADCZENIE: 

 
Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany 
  
 
Inwestycja:   Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
     w Świedziebni 
 
Obiekt:                                   Przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłacze wodociągowe.  
 
 
Lokalizacja:                           Dz. nr 159/2, 160/4, obręb Świedziebnia, gmina  
                                           Świedziebnia, powiat brodnicki 
 
 
Inwestor:                Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 
 
 
Branża:   Sanitarna 
 
 
 

 Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), 
oświadczam, że ww. projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi  
przepisami i zasadami  wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
     Projektant:   
        

 

            

     Sprawdzający: 

 

 

 


